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 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 2

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 الذرس األول
 

¢ 

 َوَطِؿَؾ َصالًِحا َوَقاَل ﴿أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ: 
ِ
ـْ َدَطا إَِلك اهلل ًٓ مِؿَّ ـُ َقْق ـْ َأْحَس َوَم

ـَ  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
 .[33]فصؾت: ﴾إِكَّـِل مِ

 

¢ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، الصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعيقـ، 

 أما بعد...

سييالم اهلل طؾقييؽ طؾييقؽؿ ورحؿكييف وبركاكييف، وحقيياكؿ اهلل وبقيياكؿ ل يييذه الؾقؾيية الطقبيية 

 الؿباركة، لقؾة الخؿقس الثالث والعشريـ مـ ربقيٍع أخير ميـ سيـة سيٍت و ال يقـ وأربعؿا يةٍ 

ميـ  اهـدزع اوٗي  -بحؿيد اهلل وكقفقؼيف-، كعؼيد ًدِٙٞ حا٢ىل  اهسادخٛ داًعوكحـ ل وألػ. 

 طؾقف رحؿة اهلل كعالك. اآلدسَٗ البّ اآلدسًٗٚٞدروس شرح 

ل البداية أحب أن أشؽر الؼا ؿقـ طؾك يذا الجامع، طؾك كـظقؿ يذا الدرس، وأسيلل اهلل 

 مػقًدا ومػفقًما، إكف طؾك كؾ شلٍء قدير.سبحاكف وكعالك أن يجعؾف درًسا كافًعا ومبارًكا و

سرين كثقًرا أيفيا اخخيقان أن ألكؼيقؽؿ ميرًة  الثية، بعيد أن الكؼقـيا ميركقـ سيابؼكقـ. إوليك 

، وييذا الؾؼياء الثاليث. هألشٓسٙٞ، والؾؼاء الثاين كان ل شرٍح هآلدسًٗٚٞكاكت ل شرٍح مخكصٍر 

 ا وكؿريـًا. سـركز طؾك ما كقسر مـ الكؿريـات.شرًح  اآلدسًٗٚٞوكلمؾ بنذن اهلل كعالك أن يؽقن 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 -وإن كـت ذكرهتا ميـ قبيؾ-أريد أن أؤكد ل بداية يذا الدرس طؾك صريؼة دراسة الـحق 

ولؽــل طؾك ما يغؾِب طؾك ضـل: أين سُلسلل طـ ييذا إمير ميـ صيالٍب ربؿيا ليؿ يسيؿعقا ميا 

 -وليق مخكصيًرا–ايية كعقيد الؽيالم ذكركف مـ قبؾ ل صريؼة دراسة الـحق: فؾفيذا دطقكيا ل البد

 طؾك صريؼة دراسة الـحق.

الـحق يا إخقان طؾؿ كغقره مـ العؾقم، فالذي يدرسف بطريؼيٍة صيحقحة: يسيكػقد بينذن اهلل 

كعالك، والذي ٓ يدرسف بطريؼٍة صحقحة: سكؽقن اسكػادكف قؾقؾة مفؿا اسيكؽثر، ومفؿيا كِعيب 

ريٌؼ يقصؾ إلقف، ويذه الطرق مخكؾػة، قيد كؽيقن ل دراسة يذا العؾؿ. كؾ شلٍء يا إخقان لف ص

صقيؾة، مكعرجة، ُمْكِعبة. وأحقاًكا يؽقن الطريؼ غقر مقصؾ لؿا كريد: فالؾبقب العاقؾ ييق اليذي 

يكلكد مـ صحة الطريؼ قبؾ أن يسؾؽف. إذا أردت أن كسافر: فؾكسلل طـ أقصر الطرق الؿمديية 

 -ومـفيا الـحيق-العؾقم يا أخل، وكؾ العؾيقم إلك يذا الؿؽان. يذا ل إمقر الحسقة. كذلؽ 

 ٓبد أن كعرف الطريؼة الصحقحة لدراسكفا قبؾ أن كبدأ ل دراسكفا. 

بعييض الطييالب يييكحؿس: فييقفجؿ طؾييك العؾييؿ يجقًمييا، ربؿييا يؽييقن ل قؿيية حؿاسييكف: 

فقكحؿؾ ويصرب، ربؿا درس دراسة كػصقؾقة، وفقفا كدققؼ وفروع وكػاصقؾ. قد يصيرب سيـة... 

.. أكثر أو أقيؾ،  يؿ بعيد ذليؽ يـؼطيع، فقسيكػقد أو ٓ يسيكػقد: لؽيـ ليق طيرف الطريؼية سـكقـ.

 الصحقحة ٓسكػاد أكثر ل وقٍت أقصر بنذن اهلل كعالك.

الـحق لف خاصقة كؽاد كؿقزه طـ بؼقة العؾقم، ويل: يذا الـحق الؾذيذ الؿػقد الجؿقيؾ. إن 

ن صيعًبا. يعـيل ميا... صيعب أن يؽيقن ل الؿشؽؾة ل الـحق: إما أن يؽقن سفالً، وإما أن يؽق

حالٍة مكقسطٍة بقـ إمريـ: ٕكف يؼقم طؾك الػفؿ: فلكت إذا ففؿكيف ففًؿيا إجؿالًقيا: صيار سيفالً 

طؾقف، وصرت ككؾذذ بدراسكف، وإذا ليؿ كػفيؿ ففًؿيا إجؿالًقيا: صيار ميـ أصيعب وأ ؼيؾ إميقر 

كحكياج إليك  -مفؿيا صيغرت-طؾقؽ. صارت كؾ مسللة كحكاج إلك كعيٍب وطـياء، كيؾ مسيللة 

كعٍب وطـاء. مع الققت سُقفدر ل يذا العؾؿ: بسبب  ؼؾف وكعبف، كؾ مسللة كحكياج إليك كعيب، 

 كؾ مسللة كحكاج إلك جفد، كؾ مسللة كحكاج إلك مراجعة، كزيد ل يذا إمر.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 4

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

خاصقة الـحق أكف طؾٌؿ يلخذ بعضف بيبعٍض حكيك يـكفيل. طؾيؿ كيؾ مسيللة فقيف كحكياج إليك 

الكل قبؾفا والكل بعديا، طؾؿ مكؿاسؽ، يعـل ٓبد أن كلخذه كؾف مرة واحدة، ميا يصيؾ  أخكفا، 

بياب أو  -ميثالً –أن كؼقل: سلدرس بعضف أن وبعضف فقؿا بعد. ما يصؾ  أن كؼقل: سيلدرس 

 بابقـ ل يذا الػصؾ،  ؿ أدرس أبقاب أخرى ل فصٍؾ آخر، ما يصؾ . 

فيل: ٕكيف كيٌؾ واحيد، شيلٌء واحيد. كيؾ مسيللة الـحق ٓبد أن كلخذه مرة واحدة حكيك يـك

كحكاج إلك الكل قبؾفا، الثاكقة كحكاج إلك إولك، والثالثة كحكاج إلك إولك والثاكقة، والرابعية 

كحكاج إلك إولك والثاكقة والثالثة ويؽذا. فنذا ليؿ كػفيؿ إوليك: معـيك ذليؽ أكيؽ ليـ كػفيؿ 

أكؽ سككعب ل ففؿ الثالثية ويؽيذا. بخيالف كثقيٍر ميـ الثاكقة، إذا لؿ كػفؿ الثاكقة: فؿعـك ذلؽ 

العؾقم، فقؿؽـ أن كدرس مثالً باب الصالة، وككقسع فقف، وككؼـ كثقًرا مـ مسا ؾف، وقيد كؽيقن 

مرجًعا ل أحؽام الصالة، وأكت ضعقػ جًدا ل أحؽام الحج. ميع أن ييذا... قيد كجيد بعيض 

عبيادات، ضيعقًػا ل أحؽيام الؿعيامالت ميثالً. الػؼفاء هبذه الصقرة، قد كؽقن ققًيا ل أحؽام ال

يذا يؿؽـ ل الػؼيف: لؽيـ ل الـحيق ميا يؿؽيـ أن كجيد أحيًدا ققًييا ل ميثالً الػاطيؾ، ضيعقًػا ل 

 الؿبكدأ والخرب، ما يؿؽـ. إذا كـت ققًيا كؽـ ققًيا ل العؾؿ كؾف، أو ضعقًػا ل العؾؿ كؾف. 

طـ دراسية الػؼيف ميثالً. الػؼيف كؼيقل: ل  ففذا إمر يجعؾؽ كدرس الـحق بطريؼٍة كخكؾػ

بياب الصيالة، بياب الزكياة فقؿيا بعيد. الزكياة.. قيد ككجياوز  -ميثالً –يذا الػصؾ سيلركز طؾيك 

إليك الزكياة. كعيؿ مؼبيقل، ل الـحيق:  -فقؿيا بعيد-الزكاة إلك الصقام، كدرس الصقام،  ؿ كعقد 

ـفيل ميا قبؾيف، خاصيًة إبيقاب إوليك، ٓ.. ٓ يؿؽـ أن كؼػز باًبا إلك الباب الذي يؾقف: حكك كُ 

الكل يل إصقل. ٓبيد أن كلخيذيا واحيًدا كؾيق آخير: ٕن بعضيفا يعكؿيد طؾيك بعضيفا. ففيذا 

 أجؿال يػفؿؽ كقػ يـبغل أن كدرس الـحق. 

أما الطريؼة الكػصقؾقة ل دراسة الـحيق، فالطريؼية الكيل ُأرشيد إلقفيا، وطؿيؾ هبيا كثقيٌر ميـ 

مـ مكقن العربقية الؿخكصيرة ل  -مثالً – الحؿد، يل كأ:ي: أن كلخذ الطالب: فاسكػادوا وهلل

 مثالً، ٕهنا مشفقرة ومعروفة ومخكصرة، كلخذ مثالً آجرومقة، مثؾ صغقر...  اآلدسًٗٚٞ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 :  ٗاخلط٘ٝ اوٗىل

أن كؼرأه طدة مرات قراءًة سريعة، ٓ كحكاج إلك أن كػفيؿ، أو أن كؼيػ طـيد اليدقا ؼ، ٓ.. 

ر  الؿراد فؼط أن كؾفا طؾك ذيـؽ إميراًرا سيريًعا.  اآلدسًٗٚٞكؼرأ الؽكاب قراءًة سريعة: لؽل ُكؿِّ

كؼرأيا ما كقسر، خؿس مرات، سبع مرات، طشر مرات، ما كسكطقع، يعـل ميثالً ل طصيرية قيد 

كؼرأيا أربع... خؿس مرات. اقرأيا ل يقمقـ...  ال ية أييام، فيلككؿ سيكـكبفقن إليك أن الطريؼية 

كقاصؾ، الكقاصؾ حكك يـكفل الـحق، أكقاصؾ حكيك يـكفيل الـحيق لققيٍت قصيقر: كعكؿد طؾك ال

ٕكؽ لـ كحكاج الؿعؾقمة السابؼة، فؾفذا اجعؾ الثاكقية بعيد إوليك مباشيرًة، والثالثية بعيديؿا 

كامؾة طدة ميرات، لؽيـ ل وقيت  اآلدسًٗٚٞمباشرًة حكك يـكفل. يذه الخطقة إولك، أن كؼرأ 

ن، وبعد يقمقـ كؼرأ مرة  اكقة، وبعد  ال ة أيام كؼرأ ميرة  الثية، ميا كسيكػقد، مكقاصؾ. ما كؼرأ أ

 ٓ... اقرأيا ل يذا الققم طدة مرات، ول الققم الكالل طدة مرات.

 :  اخلط٘ٝ اهجاُٚٞ

أن كلخذ شيرًحا مسيؿقًطا ميـ شيروحفا الؿخكصيرة، وليل طؾقفيا طيدة شيروح ومقجيقدة 

شيرح ل سيكة مجيالس، أو سيبعة مجيالس، مخكصير  ومكقافرة ل الـيت، وطؾيك أشيرصة. مـفيا

فؼط، الؿراد مـف الكػفيقؿ، قيد كػفيؿ أصيالً كحيق، فؾيق أخيذت ييذا الشيرح الؿخكصير ل سيبعة 

مجالس: اسكؿع إلقيف ل السيقارة أو ل أي مؽيان. أيًضيا ليقس الؿيراد مـيف أن كػفيؿ كيؾ شيلء، 

كف ل السيقارة، أو سيؿعكف ل أي الؿراد مـف أن ُكِؿر الشيرح طؾيك ذيـيؽ إميراًرا: فؾفيذا ليق سيؿع

مؽان، مؼبيقل: لؽيـ كسيؿعف سيؿاًطا مكقاصيالً. كحياول أن كسيكؿع إلقيف ل وقيٍت قصيقر، ميثالً 

كريد كحـ أن يؽقن الشرح مككابع وسريع ل وقٍت قصقر.  -طؾك إكثر–كسكؿع إلقف ل أسبقع 

ق سييؿعكف ل العؼييؾ البشييري يسييكطقع أن يضييبط حقـمييٍذ الؽييالم بعضييف بييبعض: بخييالف مييا ليي

أسبقطقـ...  ال ة أسابقع: العؼؾ البشري ما يسكطقع أن يربط يذه الؿعؾقمات بعضفا بيبعض. 

فكسكؿع إلك الشرح ل أسبقع بصقرٍة مكقاصؾة. فنذا اككفقت يؿؽيـ كـكظير طيدة أييام إذا شيمت، 

الثياين  إذا بدأت كسكؿع -بـػس الطريؼة السابؼة–أو كسكؿع إلك الشرح مرًة  اكقة مباشرة. أيضا 

 أيًضا كسكؿع إلقف اسكؿاًطا مكقاصالً حكل يـكفل، ولق ل السقارة. 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الؿراد مـ آسيكؿاع الثياين: أكيت طـيدما اسيكؿعت لؾشيرح ل الؿيرة إوليل، ميـ صبقعية 

العؼؾ البشري: أكف ٓ يسكطقع أن يسكقطب كؾ شلٍء مـ الؿرة إولك، فنذا بدأ الشقخ بالؽالم 

–فا، واككفيك مـفيا، سيقـكؼؾ إليك شيرح الؿسيللة الثاكقية: طؼؾيؽ طؾك الؿسيللة إوليك وشيرح

سقبؼك مع الؿسللة إولك يكػفؿفا وُيخزهنا، ويذا يحكاج إلك وقت، وربؿيا  -بطريؼٍة ٓ إرادية

يـكفل الشقخ ميـ الؿسيللة الثاكقية والثالثية والرابعية، وطؼؾيؽ ميا طياد بؽؾقكيف ميع الشيرح، فؼيد 

ت بعض الؿعؾقمات، فال يع قد إٓ مع الؿسللة الرابعة أو الخامسة.  يؿ يـكبيف اككباًييا كيامالً ُكَػقِّ

 مع الؿسللة الخامسة،  ؿ سقـشغؾ هبا وبػفؿفا وكخزيـفا طـ مسا ؾ  اكقة. 

فنذا اسكؿعت إلك الشرح مرًة  اكقة: فنن الشقخ إذا اككفك مـ إولك واككؼؾ لؾثاين سيقـكؼؾ 

سقـشيغؾ بالثاكقية طيـ الثالثية والرابعية، ويؽيذا.  العؼؾ معف ميع الثاكقية، لؽيـ أيًضيا -مباشرة–

فلكييت ٓبييد أن كراطييل ذلييؽ، وكػفييؿ ذلييؽ، فكسييكؿع لؾشييرح طييدة مييرات: لؽييل كغطييل يييذه 

 الػجقات الكل كحدث ل ففؿؽ، ول كخزيـؽ. 

أكت ٓ كشعر بذلؽ، لؽـ صبقعة العؼؾ البشري يؽيذا. والـياس يخكؾػيقن، بعضيفؿ ميثالً 

الؿسللة واحدة فؼط أو مسيللكقـ،  يؿ يعيقد بسيرطة، وبعضيفؿ قيد يسكطقع أن يـشغؾ بإولك، 

يـشييغؾ بعشيير مسييا ؾ وٓ يعييقد إٓ ل الؿسييالة... يعـييل يخكؾػييقن الـيياس، فؾفييذا كسييكؿع إلييك 

الشرح طدة مرات. الطالب يخكؾػقن، قد كحكاج إلك أن كسكؿع لؾدرس خؿس مرات مـ يذا 

فؼييط ل مرحؾيية الػفييؿ، لييقس ل مرحؾيية الشييرح: ٕن كحييـ أن ل مرحؾيية الػفييؿ، كحييـ أن 

 الكقسع والكػصقؾ، ل مرحؾة الػفؿ. 

فكسييكؿع ل الؿييرة الثاكقيية أيًضييا بصييقرة مكقاصييؾة،  ييؿ يؿؽييـ أن كـكظيير، أو كبييدأ مباشييرًة 

وكسكؿع الؿرة الثالثة. كريد الطالب يكػرغ شفر أو شفريـ لؾـحق: لقـكفل مـ مشؽؾة الـحق، أو 

أن كبؼييك يؽييذا كلخييذ مييـ الـحييق... يعـييل كييدرس الـحييق طؾييك مييـ مشييؽؾة ففييؿ الـحييق. لؽييـ 

)الربكة( سكبؼك طيدة سيـقات وٓ كسيكػقد وٓ كػفيؿ الـحيق: لؽيـ كػيرغ ليف شيفًرا أو شيفريـ: 

وكـكفل مـ مشؽؾة ففؿ الـحق، أما الكقسع والكػصقؾ يذا شلء آخير. فكسيكؿع ميرة  اكقية، ميرة 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ذا، كؿيرر الشيرح طؾيك ذيـيؽ طيدة ميرات:  الثة، مرة رابعة، مرة خامسة بصقرة مكقاصيؾة يؽي

لؽييـ بصييقرة مكقاصييؾة، وكحيياول أن كغطييل يييذه الػجييقات الكييل كحييدث طـييدك ل أ ـيياء 

 آسكؿاع. 

بعض الطالب ربؿا طـدما يسكؿع إلك يذا الشيرح خؿيس ميرات، يجيد أكيف إذا اسيكؿع ل 

رح الؿيرة الؿرة الخامسة، ما يسكػقد شلء، حقيث أدرك كيؾ الشيرح. أكيت طـيدما كسيكؿع لؾشي

كؼقل: سبحان اهلل، كلين ميا  -والشقخ يشرح يذه الؿسللة-الثاكقة أو الثالثة، ربؿا كؼقل لـػسؽ 

سؿعكفا ل الؿرة السابؼة، مع أين اسيكؿعت الشيرح ميرة و ميركقـ، لؽيـ كيلين ميا سيؿعت ييذه 

الؿسييللة. كعييؿ صييحق : ٕن طؼؾييؽ... أحقاًكييا بعييض الؿسييا ؾ قييد كحكيياج إلييك كركقييز شييديد: 

غؾ العؼؾ هبا طـ الؿسللة الكالقية حكيك كلكيف ليؿ يسيؿعفا. فينذا اسيكؿعت إلقفيا ل السيؿاع فقـش

الثاين والثالث: وكلين ما سؿعكفا ل الشيرح السيابؼ. وييذا اليذي كرييد أن كغطقيف ل آسيكؿاع 

الثاين والثالث والرابع. فنذا وجدت كػسيؽ قيد... يعـيل شيبف... يعـيل اسيكؿعت لؾشيرح كؾيف 

 وففؿكف. 

وكسيكؿع إليك  -طؾك اخكالف الطالب- ل آسكؿاع الخامس أو السادس أو السابع كل:ي

الشييرح اسييكؿاًطا مركييًزا. ابؼييقا ل مؽييان مـاسييب، مييثالً ل البقييت، ل مؽييان يييادئ، وكسييكؿع 

برتكقز. يذا آسكؿاع يق آسكؿاع الذي سقؼضل طؾك كؾ الػجقات الباققة فقؽ، وككلكد ميـ 

ح ل شيرحف، كسيكؿع هبيدوء وكركقيز، ويؽيقن معيؽ الؽكياب، وميع ففؿؽ لؽؾ ما قيال الشيار

الشقخ كؼرأ، وربؿا كحكاج إلك أن كعؾؼ بعض إمقر، لق ذكر كؼسقؿات ميثالً أو ذكير شيروًصا، 

 أو ذكر أمقر مفؿة كحكاج أن كعؾؼفا وكؽكبفا: اككبفا مع الشقخ. 

كحكياج إليك حػيظ. كعيؿ  فنذا اككفقت كراجع يذه إمقر الؿفؿة الكل طؾؼكفا، يذه إميقر

لؽـ يـاك أميقر ٓبيد ميـ حػظفيا: شيروط،  -ٓ شؽ–صحق  الـحق يعكؿد كثقًرا طؾك الػفؿ 

أقسام، أكقاع، يـاك أمقر ٓبد مـ حػظفيا. ففيذه إميقر سيجؾكفا أن، كراجعفيا جقيًدا، كلكيد 

ييذا  مـ حػظؽ لفا، وإكؼاكيؽ لفيا، فينذا اككفقيت كعيقد إليك آسيكؿاع إخقير، آخير اسيكؿاع.

 آسكؿاع يؽقن ٓخكبار ففؿؽ، يعـل ككلكد بف يؾ ففؿت أو لؿ كػفؿ. 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كقػ يؽقن آسكؿاع إخقر؟ الشقخ يشرح: فنذا وصؾ إليك مسيللة معقـية مفؿية: ُكققيػ 

الشرح،  ؿ ككلمؾ يؾ كعرف ما سقؼقل الشقخ ل يذا الشلن... ل شيرح ييذه الؿسيللة. أراد أن 

ؾ وُكعرب،  ؿ كسكؿع: يؾ بالػعؾ ففؿيؽ صيحق ، إطرابيؽ ُيعرب جؿؾة مثالً: ُكققػ الكسجق

صحق ، ويؽذا. كؾؿا وصؾت إلك مسللة معقـة مثالً: أقسام، سيقذكر شيروًصا، سيقذكر كـبقًفيا، 

ُكققػ وككلكد يؾ أكؼـت وففؿت ييمٓء،  يؿ بعيد ذليؽ كسيكؿع لؾشيرح، وككلكيد ييؾ الشيرح 

أكيؽ بالػعيؾ كؾؿيا أراد ُيعيرب  صحق  طؾك ما أدركيف قبيؾ قؾقيؾ ل ذيـيؽ أم ٓ. فينذا وجيدت

الشقخ، يؽقن إطرابؽ صحقًحا ومقافؼا لؿا ذكيره الشيارح، وكؾؿيا أراد أن ييذكر كؼسيقؿات أو 

كؽقن اسكقطبكفا قبؾ أن ييذكريا. معـيك ذليؽ أكيؽ وصيؾت إليك مرحؾية جقيدة لػفيؿ  شروط:

كخيدم شيقًما واحيًدا، الـحق. يعـل مثالً الػفؿ، اككفقـا مـفا أن يذه الطريؼة، يذه الطريؼة كؾفا 

   .ويق ففؿ الـحق

فنذا اككفقت مـ ففؿ الـحق، حقـمٍذ يؿؽيـ أن كـكؼيؾ لؾؿسيللة الثاكقية، أو وكـكؼيؾ لؾؿرحؾية 

الثاكقة، ويل مرحؾة الؿكقسطقـ، لفا كالم آخر. لفا مكقن أخرى، وصريؼية أخيرى، لؽيـ كرييد 

الػفييؿ شييلء، وكثييرة أن كـكفييل مييـ يييذه الؿشييؽؾة الؿقجييقدة طـييد كثقيير مييـ الطييالب. يعـييل 

الؿعؾقمات شلٌء آخر: فؽثقر مـ الطالب ربؿا طـديؿ معؾقمات كثقرة: ٕكيف درس ميـ رابعية 

ابكدا ل ويق يدرس الـحق، ربؿا يحػظ أشقاء كثقرة وميرت طؾقيف أشيقاء كثقيرة جيًدا، وإذا جمـيا 

إليك كسؿعف كجد طـده معؾقمات كثقيرة ل الـحيق: لؽيـ مسيللة ففيؿ الـحيق فقفيا إشيؽال طـيده 

 أن، لؿ يػفؿ الـحق وحؼقؼة الـحق، فؾفذا لؿ يسكػد مـ يذه الؿعؾقمات الؽثقرة. 

الؿعؾقمات غقر العؾؿ، الؿعؾقمات شلء... الؿعؾقمات مقجقدة ل الؽكب، أو مقجيقدة 

ل الـت، معؾقمات كثقرة، قد كـكؼؾ إلقيؽ... إليك ذيـيؽ: لؽيـ كـكؼيؾ طؾيك أهنيا معؾقميات ٓ 

مـفا أيًضا: ٕكؽ لؿ كػفؿفا بطريؼة جقدة. ما معـك لؿ كػفؿفا؟ يعـل ليؿ  طؾؿ، فؾفذا ٓ كسكػقد

كسكطع أن كربط بقـفا، لؿ كسكطع أن كسكحضريا بطريؼة صحقحة، لؿ كسكطع أن كسيكػقد مـفيا. 

فؾفذا البعض ربؿا يحػظ ككاًبا ل الـحق، ومع ذلؽ ٓ يكؼـ الـحق: إذ الؿعؾقمات غقير العؾيؿ. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الخطقة يق أن كػفؿ الـحق، فنذا ففؿت الـحق: َسيُفؾ طؾقيؽ بعيد ذليؽ كؾ الذي كريده ل يذه 

ييؾ خاصييًة ل الؿسييا ؾ الكييل كريييد أن  أن كسييكؿع إلييك أي شييرح، كؼييرأ أي ككيياب، ككقسييع، ُكَػصِّ

 ككقسع فقفا. 

وييق أهنيؿ  -مرحؾية الػفيؿ-فؾفذا أحذر مـ خطل يؼع بف بعض الطالب ل يذه الؿرحؾية 

و مـ شرٍح إلك آخر، وييؿ ميا زاليقا ل مرحؾية الػفيؿ، ييذا يضير يـكؼؾقن مـ ككاٍب إلك آخر، أ

كثقًرا: ٕكؽ لست ل مرحؾة الكقسع والكػصقؾ ومعرفة ماذا قال العؾؿاء والخالف. ٓ أكت ل 

مرحؾة الػفؿ. والـحق واحد ل جؿقع الؽكب. فاككؼالؽ مـ ككاٍب إلك ككاب سقشيقش طؾقيؽ 

خكؾػ إسيييؾقب، ربؿيييا يخكؾيييػ بعيييض سيييق -مفؿيييا كيييان–الػفيييؿ: ٕن الؽكييياب أخييير 

الؿصطؾحات، بعض الكؼسقؿات، كركقيب العؾيؿ، إن العؾيؿ واحيد، يخيكؾط الرتكقيب وطرضيف 

 يخكؾػ مـ ككاب لؽكاب، ومـ طالؿ لعالؿ. 

، وسؿعت إلك شرح معيقـ، طـيدما كسيكؿع ل الؿيرة إوليك اآلدسًٗٚٞفنذا قرأت مثالً ل 

 -ل الؿعكؼيد يعـيل–طشريـ بالؿا ة، يذا أمٌر صبقعيل  لفذا الشرح، ربؿا كػفؿ طشرة بالؿا ة أو

ٕن يذا طؾؿ، لقس كالم )سقالقػ( ربؿا كػفيؿ أكثرييا ميـ الؿيرة إوليك، ٓ... ييذا طؾيؿ... 

طؾؿ، يعـل فقيف شيلء ميـ العؿيؼ، فقيف شيلء ميـ... فؼيد كػفيؿ طشيريـ بالؿا ية ميـ آسيكؿاع 

ًة أخيرى، فالعشيريـ بالؿا ية اككفقيت إول، يذا شلء جقد. فنذا اسكؿعت إلك كػس الشرح مر

مـفا، فػل آسكؿاع الثياين قيد كػفيؿ طشيرة بالؿا ية إضيافقة، فكزييديا طؾيك العشيريـ بالؿا ية، 

فكؽقن قد ففؿت مـ الشرح  ال قـ بالؿا ة، ل آسيكؿاع الثاليث كزييد طشيرة بالؿا ية، فكؽيقن 

دك ل الػفييؿ. والطييالب ففؿييت أربعييقـ بالؿا يية، ويؽييذا، ل كييؾ اسييكؿاع سييقزيد الـسييبة طـيي

يخكؾػقن، بعضفؿ قد يػفؿ طشريـ...  ال قـ... أربعقـ بالؿا ية ميـ الؿيرة إوليك، وبعضيفؿ 

 قد يػفؿ خؿسة بالؿا ة. 

لؽـ لق اسكؿعت إلك يذا الشرح فػفؿت طشريـ بالؿا ة،  ؿ كرككف وأخذت شرًحا آخير، 

ففؿكفيا ميـ الشيرح إول: ٕن واسكؿعت إلقف، اطؾؿ أكؽ لـ كػفؿ إٓ العشيريـ بالؿا ية الكيل 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

العؼؾ ٓبد سقـشغؾ باخكالف الطريؼية واخيكالف الكػصيقؾ واخيكالف الرتكقيب، فينذا اككؼؾيت 

أيًضا إلك الشرح الثالث وسؿعكف لـ كػفؿ مـ العشريـ بالؿا ة. فبعض الطالب يدور سيـقات 

حؾية الػفيؿ، فيال ل العشريـ بالؿا ة: ٕكف يـكؼؾ بقـ الؽكيب وبيقـ الشيروح وييق ميا زال ل مر

يسكطقع أن يكؼدم، بعض الطالب يؼقل: أكا قرأت ككب كثقرة وميع ذليؽ ٓ... ميا... إليك أن 

أرى أكـل لؿ أففؿ. قد يؽقن يذا السبب، أكيؽ ل مرحؾية الػفيؿ، إليك أن ميا ففؿيت الـحيق، 

 ومع ذلؽ شقخ كـكؼؾ، فال كسكػقد. 

ًٓ ل ففيؿ الـحيق، أميا اليذيـ ففذه الطريؼة أرجيق أن كؽيقن مػقيدة لؿيـ يجيد طـيده إ شيؽا

كجاوزوا يذه الؿسللة، فالطريؼة ٓ كـاسبفؿ، والشرح كؾف يذا لـ يـاسيبفؿ: ٕن شيرحـا القيقم 

سقؽقن لؾؿبكد قـ: فؾفذا لـ أكقسع ل الشرح كثقًرا. حكك إسيمؾة ليق جياءت أسيمؾة كػصيقؾقة 

قؾقة ٓ بيلس، لؽيـ ل أ ـياء لـ أجقب طـفا. بعد الدرس مـ أراد أن يسلل بعض إسمؾة الكػصي

 الدرس: قد كشقش طؾك بعض الطالب وٓ كـاسبفؿ.

يذا الدرس قد كؽقن مقزكف الرتكقز طؾك الكؿريـات، فسـحاول أن كشرح،  ؿ ككؿيرن طؾيك 

 ما كقسر مـ الكؿريـات.

كـفل الؿؼدمة ل كالٍم سريع طؾك أيؿقية طؾيقم الؾغية، أكيكؿ ميا جميكؿ إٓ ٕكؽيؿ مؼكـعيقن 

ؾقم الؾغة، ومـ أيؿفا طؾؿ الـحق، فؾفا أيؿقة كبقيرة جيًدا، خاصية ميا يكعؾيؼ بيالعؾقم بليؿقة ط

الشييرطقة، فؾييـ يسييكطقع الطالييب أن يحصييؾ العؾييقم الشييرطقة، وٓ أن يػفييؿ إصييؾقـ الؼييرآن 

لعؾيقم الشيريعة، ليـ مرقياٌة والُسـة إٓ إذا أخذ ما يحكاج إلقف مـ طؾقم الؾغية. فيالعؾقم الؾغقيية 

رقك إلك طؾقم الشريعة إٓ مـ صريؼ طؾقم الؾغية. وإٓ ليـ كسيكطقع أن كػفيؿ ييذه كسكطقع أن ك

 العؾقم الشرطقة طؾك حؼقؼكفا. 

فؾـ أكقسع بقـ كالم العؾؿاء وأيؿقة طؾقم الؾغة، ربؿا مرت بؽؿ. كسيكػقد بؿثيالقـ فؼيط. 

 الؿثال أحقاًكا يؽػل طـ كثقٍر مـ الؽالم ل أيؿقة طؾقم الؾغة. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

يذكر العؾؿاء أن كثقًرا مـ إخطاء الكل وقع فقفا أيؾ إيقاء: كاكيت بسيبب : املجاي اوٗي

الخطل الؾغقي، حكك ل العؼقيدة.. حكيك ل العؼقيدة يـيا أخطياء كثقيرة جيًدا وقيع فقفيا بعضيفؿ 

 بسبب الخطل الؾغقي. 

   ْ ٞ     فٌّ اوًجوٞ عوٟ ذهم ًطـلهٞ لوـا اهقـس  : الؼيرآن مخؾيقق. السيبب اهـ  اـاي بٔـا امللةصهـ

اسيكدلقا كرب ل يذه الؿسللة ييق خطيل لغيقي. إدلية الشيرطقة واحيدة طـيد الجؿقيع، حكيك إ

 بالؼرآن وبالسـة، لؽـ الخطل كان لغقًييا ل الدرجية إوليك، ففيؿ احكجيقا ميثالً بؼقليف كعيالك:

ءٍ ﴿
ْ

ءٍ ﴿.. ﴾اهلُل َخالُِؼ ُكؾِّ َشل
ْ

شقًما؟ شيلء.  الؼرآن شلء أو لقس  [06]الرطد: ﴾اهلُل َخالُِؼ ُكؾِّ َشل

قالقا: إذن فالؼرآن مخؾقًقا. لؿاذا؟ ٕهنؿ ففؿقا أية طؾك غقر صريؼية العيرب ل الػفيؿ. كعيؿ، 

العربقة لػٌظ ومعـك وأسؾقب، ٓبد أن كػفؿ الؾػظ والؿعـك وإسيؾقب طؾيك صريؼية العيرب، 

ءٍ ﴿فؿثؾ يذا إسؾقب 
ْ

ك.. ٓ ييمدي إليك طـد العرب ٓ يمدي ييذا الؿعـي ﴾اهلُل َخالُِؼ ُكؾِّ َشل

. ليق كيان الؿيراد ميا ففؿيقه: لؼقيؾ ميثالً: كيؾ شيلٍء مخؾيقق، ليق ققيؾ: كيؾ شيلٍء يذا الؿعـيك

اهلُل َخيالُِؼ ُكيؾِّ ﴿ مخؾقق: كعؿ... كؾ شلء حؽؿـا طؾقف بلكف مخؾقق. لؽـ أية لقست يؽيذا:

ءٍ 
ْ

عؿقم بالخؾؼ. فالبد أن كربط يذا ال ﴾َخالُِؼ ﴿فؽؾ شلء فقفا طؿقم، لؽـ ُسبؼ بؼقلف:  ﴾َشل

ُٙخوا  ، يعـل كؾ شلء مخؾقق فخالؼف اهلل، يذا يق الؿعـك. فامللِٟ: اهلل لاها كى غ١ٕٛ 

ويؼقل الـحقيقن: يـا كعت محذوف. اهلل خالؼ كيؾ شيلٍء مخؾيقق. ميـ أييـ ففؿـيا ييذا 

ميا قيال: آكيؾ، أو قيال:  ﴾َخيالُِؼ ﴿..﴾َخيالُِؼ ﴿الـعت الؿحذوف؟ ففؿـاه مـ الخيرب ميذكقر: 

 .﴾َخالُِؼ ﴿قال: ضاِرب!  قال:رازق، أو 

إذن ٓبد أن كربط الؿعـك بيالخؾؼ الؿيذكقر، كؿيا ليق قؾيت أن: أكيت أيفيا العربيل.. ليق 

قؾت مثالً لغقٍث أو ٕحد: ُكؾ... ُكؾ... ُكْؾ ُكؾَّ شلء... ُكْؾ ُكؾَّ شلء، ُكؾَّ شلء: أليقس لػًظيا 

ؾ ييذا يػفؿيف العربيل؟ ٓ... طاًما؟ يؾ معـك ذلؽ يلكؾ الجدران، يلكؾ إبقاب، يلكؾيؽ! يي

ما طـدكؿ شلء طام، )ُكْؾ شلء( ُكربط بالػعؾ الؿذكقر. ُكْؾ... يعـيل: ُكيْؾ ُكيؾَّ شيلٍء ميلكقل، 

 أو: ُكّؾْ ُكؾَّ شلٍء يمكؾ مثالً، ٓبد أن ُيربط العؿقم بالػعؾ الؿذكقر، يذا لقس مـ العرب. 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 02

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لسيبع الؿشيفقر، وييق ميـ ، ويق قيارئ اأبٛ عٌسٗ اهبصسٜلؿا جاء بعض أيؾ الفقى إلك 

ٜ   طؾؿاء الؾغة، وطؾؿاء الـحق الؽبار، يـاقشف ل مسللة طؼديية، فؼيال ليف  : إكؿيا أبـ٘ عٌـسٗ اهبصـس

أوكقت مـ ففؿؽ إطجؿل. يعـل لقس الؿشؽؾة ل أية: كان احكج طؾقف بآيات. فؼيال: إكؿيا 

دلية الشيرطقة: أوكقت مـ ففؿؽ إطجؿل. يعـل لؿ كػفؿ أيات طؾك ففؿ العيرب. فؾفيذا إ

ٓ يجقز أن ُكػفؿ طؾك غقر ففؿ العرب، الذيـ كزل الؼرآن طؾك لغكفؿ، ٓ ُيػفؿ ففًؿيا أطجؿًقيا، 

وٓ ُيػفؿ ففًؿا طامًقا أيًضا. بعيض الؿعياين كغقيرت أن طـيد الـياس، صيار لفيا معياين أخيرى، 

كػفؿفيا طؾيك ميا ففذا ففؿ طامل، ما يجقز أن ُيػفيؿ الؼيرآن والُسيـة طؾيك ييذه إففيام، وإكؿيا 

 كاكت العرب كػفؿ.

قيد يبيقـ ذليؽ أكثير: الؿثيال أخير مثيال معاصير.. مثيال معاصير. بعيض  ٗاملجاي اهجـاُٛ: 

العصريقـ أن مثالً يحكج ويؼقل: يجقز أن كذب  العدو كؿا ُكذب  البفقؿة. دلقؾؽ. قال: قيقل 

 » الـبل طؾقف الصالة والسالم لؼريش:
ِ
ِِْ  يا َمْعَشَر ُقرَ  َأَما َوالل ْْ ِِالتْب ُُُؽ كقيػ ففيؿ  «ْيش َلَؼْد ِجْئت

 ذلؽ؟ ققل: بالذب ؟ 

صقب ما معـك الذب  ل لغة العرب.. طـد العرب؟ كعقد لؾؿعياجؿ: كجيد الؿعياجؿ كؼيقل 

ليؽ: وذبي  الرجيؾ: قكؾيف. يييذا اليذي ل الؿعياجؿ، ييذا كظييام العيرب. إذا ذكيرت اليذب  مييع 

ذي مع البفقؿة. يؼقل: ذبحت البفقؿة. مياذا يعـيل: اخكسان: فؿعـاه الؼكؾ، لقس معـاه الذب  ال

ذبحكفا؟ سقاء مـ رقبكفا أو مـ كحريا، لؽـ ذبي  اخكسيان معـياه: الؼكيؾ، فذبحيف يعـيل قكؾيف، 

وٓ ُيػفؿ طـد العيرب ذبي  اخكسيان طؾيك أكيف كيذب  البفقؿية، العيرب ٓ كعيرف ذليؽ، ٓ ميـ 

 ف ففًؿا طامًقا. فعؾفا، وٓ ل لغكفا. لؽـ الذي ففؿ يذا الػفؿ: ففؿ

ـْ ُطرف طـف يذا إمر  ، ييؿ اليذيـ كثير طـيديؿ ذبي  اخكسيان كؿيا ُكيذب  اخل٘ازجوأول َم

، فؼال: فؼدمقه إلك الـفير فيذبحقه كؿيا اخل٘ازجالبفقؿة. فؾفذا الراوي طـدما أراد أن يبقـ فعؾ 

ُكذب  البفقؿة: ليق  فذبحقه كؿا ُكذب  البفقؿة. لق لؿ يؼؾ: كؿا ُكذب  البفقؿة. يؽذا قال الراوي:

قال: ذبحقه فؼط: لػفؿـا أهنؿ قكؾقه. ميا كسيكطقع أن ُكعيرب، وكقصيؾ الؿعـيك حكيك كؼيقل: كؿيا 

 ُكذب  البفقؿة، أو كؿا ُكذب  الشاه. 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 03

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ِِْ  » :صقب. ل الحديث السابؼ ل بعض رواياكف ْْ ِِالْب ُُُؽ وأشار إلك طـؼف. أيًضيا  «َلَؼْد ِجْئ

يذا الؽالم ميـ -طؾقف الصالة والسالم–أن كؾ الذيـ قال لفؿ  يذا ٓ يدل طؾك ذلؽ، والدلقؾ

قريش ُقكؾقا قكالً، وليؿ ُييذب  ميـفؿ أحيد كؿيا ُكيذب  الشياه. وييق معؾيقم أن السيقػ قيد يؼطيع 

الرأس، وقد يؼكؾ اخكسان بطريؼٍة أخرى. فاخشيارة إليك العضيق ٓ كعـيل اليذب ، وإكؿيا كعـيل 

دلة الشرطقة ٓبد أن ُكػفؿ بػفؿ العرب، ٓ ُكػفؿ بػفيؿ الؿقت، كعـل الؼكؾ. فؿعـك ذلؽ أن إ

 إطجؿل، وٓ ُكػفؿ بػفؿ العامل.

كثر بعد ذلؽ بسبب الحروب، وطدم الكيزام الـياس بإدلية الشيرطقة، كثير ذبي  اخكسيان 

إذا قؾـا: ذب  فالن فالُكا، صار طـدكا ل الػفؿ، يعـيل  -طـدكا أن-كؿا ُكذب  الشاه، حكك صار 

حف كؿا ُكذب  الشاه، حكك لق ما قيال: كؿيا ُكيذب  الشياه. ييذا كطيقر معـيقي، لؽـيف كطيقر أكف ذب

طامل، لقس يق الؿعـك الؾغيقي إصيؾل. الؿعـيك الؾغيقي إصيؾل: قكؾيف. لؽيـ ميع الققيت 

وكثرة يذا العؿؾ طـد اخكسان، وصركا كسؿعف كثقيًرا وكيراه كثقيًرا، صيركا كػفيؿ إذا يؼيقل: ذبي  

كالشاه. لؽـ يذا يبؼك معـك طامل، ٓ يجيب أن كػفؿيقا الـصيقص الشيرطقة فالكا يعـل ذبحف 

 طؾقف، ففذا الؿثال.. الؿثال السابؼ يبقـ أيؿقة طؾقم الؾغة ل ففؿ إدلة الشرطقة.

ٞ  ًـ  بعد ذلؽ، مؿؽـ أن كدخؾ ل  . ييذه كؾفيا فؼيرة كشيجقع وكحؿيقس لؽيؿ. اآلدسًٗٚـ

يكؼـفا يؼطع مسافة كثقرة صقيؾة جيًدا ميـ طؾيقم  كعؿ، ٓ شؽ أن طؾقم الؾغة مفؿة جًدا، والذي

الشريعة، يعـل الذي يكؼـ طؾقم الؾغة يسيكطقع أن ييكؼـ الكػسيقر ل وقيت قصيقر، ييكؼـ أصيقل 

الػؼف ل وقت قصقر، لؽـ الذي ٓ يكؼـ طؾقم الؾغة، سقكعب ل الكػسيقر، وسيقكعب ل أصيقل 

 الػؼف، ولـ يػفؿفؿا، ويؽذا.

ٞ اآلدسٗالؿثؾ الؿشروح يق  َ      ،  يؿ ًٚـ طؾقيف  املقدًـٞ اآلدسًٗٚـٞ يف عوـٍ اهلسبٚـٞ البـّ  دـسٗ

،  يؿ ُكسيب ابّ  دسَٗ، وٓ ُيؼال: أجرومل. يق اسؿف: ابّ  دسَٗرحؿة اهلل، أما الؿملػ ففق 

كـسييبف إلييك -إلقييف الؽكيياب، فؼقييؾ آجرومقيية، فييال يصييؾ  أن كعؽييس الـسييب، كؼييقل: آجرومييل 

ككاًبيا، كسيبـا الؽكياب إليك ابيـ بياز: قؾـيا مياذا؟ البازيية.  رحؿف اهلل لق ألػ ابّ باشكؿثالً  -ككابف



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 04

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

وككابيف البيازي ميثالً. كيذلؽ ييق  ابّ باشكحـ ما كعقد وكـسب الباز إلقف فـؼقل: البازي. ٓ، يق 

 ، فال ُيؼال: أجرومل.اآلدسًٗٚٞوككابف  ابّ  دسَٗ

مفا الؿسييؾؿقن رحؿييف اهلل، مييـ طؾؿيياء الرببيير. ومعؾييقم أن الؾغيية العربقيية خييد ابــّ  دــسَٗ

َ  جؿقًعا: ٕهنؿ يرون أن يذا خدمٌة لإلسالم: فخدمفا العرب وغقر العيرب، وميـفؿ   ابـّ  دـسٗ

بـدد  . سيـة  ـكيقـ وسيبعقـ وسيكؿا ة ل ابـّ ًاهـم  رحؿف اهلل كعالك، ُولد ل السـة الكل كقل فقفا 

، قرن العؾؿ طابعاهقسْ اهل فاس، ومات ل فاس أيًضا. رحؿف اهلل كعالك، ففق مـ طؾؿاء  املغسب

العؾؿاء، لقس مـ طؾؿاء الؾغة الؿشفقريـ، لؽـيف رجيٌؾ مبيارك، واشيُكفرت ييذه الؿؼدمية ليف، 

 ولف ككب أخرى ل الؾغة، ويق قارئ، يق قارئ أشفر مـ كقكف كحقًيا. 

ايا  ييػ يييذه الؿؼدميية الصييغقرة، وسييؿَّ ، وبـايييا وقسييؿفا إلييك أربعيية املقدًــٞ اآلدسًٗٚــٞألَّ

 أقسام: 
 ٗي: يف اهلدَ ٗاهلوٌٞ. اهقطٍ او 
   .ٗاهقطٍ اهجاُٛ: يف اإلعساب 
   .ٗاهقطٍ اهجاهح: يف اوفلاي 
   .ٗاهقطٍ اهسابع يف اومسا١ 

الؼسؿ إول: ل الؽالم والؽؾؿة. الؼسؿ الثياين: ل اخطيراب. : قسؿفا أربعة أقسام، أطقد

 الؼسؿ الثالث: ل إفعال. الؼسؿ الرابع ل إسؿاء. 

 ف؟ لؿاذا لؿ يجعؾ لفا قسًؿا. صقب، أيـ الحرو

سـعرف السبب ل باب اخطراب. لؿاذا ٓ ُيػردون لؾحروف باًبا ل الـحق، سيـعرف ييذا 

 ل باب اخطراب إن شاء اهلل، وسلكبف إلقف.

 .باب اهلدَ ٗاهلوٌٞويق:  باهقطٍ اوٗيكبدأ 

 الؼسيؿ إول ذكر رحؿف اهلل ل يذا الؼسيؿ إول قبيؾ أن كؼيرأ،  يالث مسيا ؾ... ذكير ل

 الؽالم والؽؾؿة  الث مسا ؾ. 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 05

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 كعريػ الؽالم. املطلهٞ اوٗىل : 

 :ُٞٚأقسام الؽؾؿة.  ٗاملطلهٞ اهجا 

 ٞالعالمات الؿؿقزة لؽؾ كقع. ٗاملطاهٞ اهجاهج : 

ف الؽالم،  ؿ يذكر أقسام الؽؾؿة،  ؿ يؿقيز ييذه إقسيام بالعالميات الؿؿقيزة،  إذن سُقَعرِّ

 ، قال رحؿف اهلل كعالك:ٞاآلدسًٗٚكبدأ ل قراءة 

ُ٘ٔضِع.  اهلدَ ٓ٘: اهَوِفْغ امُلَسكَّْب امُلٔفـْٚد باه
 إذن فالؽالم ما فقف: أربعة شروط... أربعة قققد: أن يؽقن لػًظا مركًبا مػقًدا لؾقضع.

: أي حروف صادرة مـ الػؿ، ييذا ييق الؾػيظ، حيروف مؾػقضية ميـ الػيؿ، ٓبيد أن هفّعا

 ، ومـ الػؿ، لقس مـ شلٍء آخر، صقب.كؽقن حروف، لقس شقًما آخر

: الؿركب ما كان أكثر مـ كؾؿية: ٕن الؽؾؿية ُكسيؿك كؾؿية، والؽيالم ٓبيد كؾؿكيقـ ًسكّبا

 فلكثر، يذا معـك ُمَركب.

: مػقًدا ما قال لف معـك، قال: مػقًدا... الؿػقد ما كان لف معـًك كام، ما كان معـاه كاًميا، ًفّٚدا

يق الذي يؿؽـ أن كؼػ طـده. الؿعـك قد يؽقن كاًما وقيد يؽيقن غقير ما الؿراد بالؿعـك الكام؟ 

كام. وإذا قؾت: يؼقل مخؿد. كػفؿقا شقًما، أو ٓ كػفؿقن شقًما؟ كػفؿ، كػفؿ أكيف ذكير... أكيف... 

اسؿف محؿد، لؽـ لقس كاًما، ما بالف؟ يذا ُيسؿك معـيك غقير كيام، ييذا كؾؿية، أميا الؽيالم: ٓ، 

ًما. كلن كؼقل: محؿٌد قا ؿ، أو محؿٌد قيام، أو قيام محؿيد. ففؿـيا أن ٓبد أن يؽقن الؿعـك كا

 معـك كاًما.

   .: بالقضع يعـل بالؾغة العربقةباه٘ضع

يييذا كعريييػ الؽييالم. وميياذا بعييد؟ ميياذا كسييكػقد مييـ كعريييػ الؽييالم؟ لؿيياذا يبييدأ صقييب. 

 ماذا كسكػقد؟ صقب وما خرج طؾك ذلؽ الؽالم، ُ ؿَّ الؿآجريقن والـحقيقن بكعريػ الؽالم؟ 

مقضقع العؾؿ، كعؿ. يعـيل إسيفؾ أشيرح الـحيق مرفيقع ومـصيقب ومجيرور ومعيرب 

رات، ُكطبيؼ طؾيك الؾغية ومبـل إلك آخره، لؽـ ييذه إحؽيام أييـ سيُكطبؼ؟ ُكطبيؼ طؾيك السيقا



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 06

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 كطبؼف أيًضا. والؿػعقل بف ،الـعت ..اخكجؾقزية

 كؼقل: ٓ، ٓ ُيطبؼ إٓ ل الؽالم. 

 طرفف لؽ.صقب ما الؽالم؟ 

والؾػظ؟ الؾػظ يؽقن حروف ميـ الصيقت، حيروف ميـ الػيؿ. صقيب الصيػقر؟ الصيػقر 

 لقست حروُفا، إذن ما كرفع، وما كـصب، وٓ ُكطبؼ طؾقفا كؿا الـحق.

لقسيت كالًميا. الؿػقيد بالقضيع العربيل. إطراًبا: ٕهنيا ٓ كؼكضل  الُؿركب: كؾؿة، الؽؾؿة

لـحيق. فاليذي ٓ يػفيؿ ييذا إمير كجيد مـيف طجا يب. الؾغات إخرى ما ُكطبؼ طؾقفا أحؽام ا

فؾفذا يؼقل.. يعـل ميـ كؽؾيؿ ل غقير طؾيؿ، ييذا ل العجا يب. فبعضيفؿ يؼيقل: إن الـحقييقن 

يحكؼرون الؾغات إخرى. لؿاذا يا ُمعؾؿ؟ يؼقل: ما يسؿقهنا كالًميا، الؾغية اخكجؾقزيية لقسيت 

ٓ ُكطبيؼ  -اككبيف–ليقس كالًميا. معـيك ذليؽ  كالًما، يذا احكؼار. ٕكف ٓ يػفؿ. بيالعؽس كؼيقل:

أحؽييام الـحييق الييذي سكدرسييف طؾييك اخكجؾقزييية، يييذا الؿعـييك فؼييط، ففييذا مصييطؾ  طـييد 

 الـحقيقـ.. مصطؾ  طـد الـحقيقـ.

أما طـد غقر الـحقيقـ، طـد أيؾ الؾغة مثالً، الؾغة ل الؽيالم: كيؾ ميا أففيؿ سيؿقه كالًميا: 

ل اصيطالح الـحيقيقـ،  كحيـييذا ُيسيؿك كيالم ل الؾغية،  حكك اخشارة، الؾغة إطجؿقة، كؾ

 أحؽامف الـحقية ٓ ُكطبؼ إٓ طؾك كالم. ؼقلقن: لـحقيقن يٓ، يذا ا

 اُةِٔٚا ًّ املطلهٞ اوٗىل؛ ُِةقى إىل املطلهٞ اهجاُٚٞ.
 .أاطاَ اهِخ٘يا إخقان:  املطلهٞ اهجاُٚٞ

وفعيؾ وحيرٌف جياء لؿعـيك. كعيؿ..  رحؿيف اهلل، وأقسيامف  ال يٌة: اسيؿ ابّ  دسَٗقال فقفا 

الؽالم: إكف ما يكؽقن مـ كؾؿات. الؽؾؿات ل الؾغة العربقة، كظيروا فقفيا ل الؼيرآن، ل الُسيـة، 

ل كالم العرب شعًرا وكثًرا. كلمؾقا ل كؾ يذه الؽؾؿات، فقجدوا أهنا ٓ كخرج طـ واحيٍد ميـ 

 ًفا جاء لؿعـك.  ال ة: إما أن كؽقن اسًؿا، أو كؽقن فعالً، أو كؽقن حر

آسيكؼراء، وييق اليدلقؾ: صقب، ما دلقؾ يذا الكؼسقؿ؟ ما ل كقع رابع... خامس؟ قيالقا: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

مـ إدلة الؿعكربة. آسكؼراء... أن كسكؼرئ... إن وجدت الـقع الرابع: كذكره لؽيل كـاقشيف. 

 بآسكؼراء وجدكا أن الؽؾؿات ٓ كخرج طـ يذه إكقاع.

 اهِخ٘ هٕ ضسٗزتاْ.  
معـك ضرورات؟ يعـل أمر ٓبد أن يؼقم بف العؼؾ قبيؾ أي طؿؾقية كحقيية، حكيك ليق ميا ما 

ُصؾبت مـؽ. أي طؿؾقة كحقية، ٓبد أن يؼقم العؼؾ هباكقـ الضروركقـ، لضيرورة ميا يؿؽيـ أن 

 كـػؽ مـفا أبًدا.

 : كؼسقؿ الؽؾؿة إلك اسٍؿ وفعٍؾ وحرف. اهضسٗزٝ اوٗهٛ

الـحق أو ُكعرهبا. حكك ليق ُحْؽؿ طؾقفا ُكْصِدُر الً كحقًيا، مؾ معفا كعامأي كؾؿة كريد أن ككعا

كـييت كعييرب الؽؾؿيية: قبييؾ أن ُكعييرب مباشييرة ل ذيـييؽ: ٓبييد أن كؼييقم هبيياكقـ الضييروركقـ. 

إولك: أن كعرف يل اسؿ أو فعؾ أو حرف. اسؿ: سيكذيب إليك قسيؿ إسيؿاء: لفيا أحؽيام 

ة أخيرى، حيرف: سيكذيب إليك جفيٍة كحقية، ولفا صريؼة إطراب. فعيؾ: ٓ سيكذيب إليك جفي

 الثة. يعـل يذا أن سيقحدد آكجياه مـيذ البدايية، ٓ كخطيلء، ٓ كيذيب إليك بقيت إفعيال، 

 وكحـ ككؽؾؿ ل إسؿاء. ففذه ضرورة. 

وٕهنا ضرورة مفؿة، أمر مفؿ، ايكؿ الـحقيقن كثقًرا ببقان الػيرق بيقـ إسيؿاء وإفعيال 

ؾ يل اسؿ أو فعؾ أو حرف. سكل:ي إحؽام كؾفا بعيد ذليؽ والحروف. كقػ كؿقز الؽؾؿة، ي

قا ؿة طؾك يذه الضيرورة. إن كيان اسيًؿا: فحؽؿيف كيذا. إن كيان اسيًؿا: فنطرابيف كيذا. إن كيان 

فعالً: كغقر الحؽؿ، كغقر الػعؾ، فسيـحكاج إليك ييذه الضيرورة. فؾفيذا مـيذ أن ٓبيد أن كؿقيز 

حيروف. كيؾ كؾؿية ل الؾغية العربقية، كيؾ كؾؿيٍة، ييذا كؿققًزا دققًؼا بيقـ إسيؿاء وإفعيال وال

طؿقم، كؾ كؾؿٍة ل الؾغة العربقة ٓبد أن كعرف، يؾ يل اسؿ، أو فعيؾ، أو حيرف... ييؾ ييل 

 اسٌؿ، أم فعٌؾ، أم حرف.

مقز الـحقيقن بقـفا بلكثر مـ صريؼية، مقيزوا بقـفيا بيالكعريػ، مقيزوا بقـفيا بيذكر إقسيام، 

بقـ إسؿاء وإفعال والحروف، الكؿققز بقـفا بالضيقابط الؾػظقية، لؽـ أسفؾ الطرق لؾكؿققز 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الكؿققز بقـفا بالعالمات الؿؿقزة. يـاك طالمات َصبِّؼفا طؾك الؽؾؿة، كبقـ لؽ يؾ يل اسيؿ، أم 

، ويل طالماٌت مؿقزة لؽؾ ابّ  دسَٗفعؾ، أم حرف. ويذه يل الؿسللة الثالثة الكل سقذكريا 

 أو حرف.  قسؿ. يؾ يل اسؿ، أو فعؾ،

ٚٔصٝ، ويل إذْ ضِِةقى اآلْ هوٌطلهٞ اهجاهجٞ الكيل كؿقيز بيقـ إسيؿاء وإفعيال  اهلدًات املٌ

 والحروف. يذه يل الؿسللة الثالثة.

صقب، سقذيب الؼسؿ إول ويق آسؿ، فقبيقـ طالماكيف الؿؿقيزة فؼيال: فآسيؿ ُيعيرف 

، إليك، طيـ، طؾيك، بالخػض، والكـقيـ، ودخقل إلػ والالم، وحروف الخػض، و ـْ
يل: مِ

، الباء، الؽاف، الالم، وحروف الؼسؿ ويل: القاو والباء والكاء.  ل، ُربَّ

رحؿف اهلل، أن آسيؿ يكؿقيز، يكبيقـ، يكضي  هبيذه العالميات الؿؿقِّيزة.  ابّ  دسَٗإذن ذكر 

كؼييقل طالمييات مؿقِّييزة، لقسييت طالمييات إطييراب ضييؿة ورفييع وفكحيية وكسييرة وسييؽقن، يييذه 

راب، ٓ، يذه طالمات مؿقِّزة، يعـل كؿقز لؽ كقع الؽؾؿة، يؾ يل اسيؿ، أم فعيؾ، طالمات إط

 أم حرف. 

 ًا اهلدًات اوزبلٞ؟  
  .إولك: الخػض 

  .والثاكقة: الكـقيـ 

  .والثالثة: دخقل إلػ والالم 

 .والرابعة: دخقل حروف الخػض 

أو الجر. الجير أو الخػض يعـل الجر. مصطؾحان بؿعـك واحد، الخػض  اهلدًٞ اوٗىل:

الخػض ما معـاه؟ الذي درس الـحق يعرف يذه الؿبادئ. الجر يعـيل أن الؽؾؿية كؼبيؾ طالمية 

الجر، ويل الؽسرة، الؽسرة الكل ُيحد فا الجير. ييذا معـيك الجير. وإن أردت شيرًحا أوضي  

مـ ذلؽ: كؼقل الجر أو الخػض: يعـل أن كجعؾ قبؾ الؽؾؿية حيرف جير، ول آخرييا كسيرة، 

 ي يؼبؾ ذلؽ اسؿ، غقر آسؿ ٓ يؼبؾ ذلؽ. فالذ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

فؾق قؾت: كظرت إلك مسجٍد )قبؾف حرف جر ول آخره كسرة( مسجٍد: اسؿ. كظيرت إليك 

باٍب. كظرت إلك محؿٍد. كظرت إلك جالٍس. جالس: اسيؿ أو ليقس اسيًؿا؟ اسيؿ قبؾيف إليك ول 

جالٍس. ُأطجبيت آخره كسرة. إذن فجالس اسؿ أو فعؾ؟  اسؿ أو فعؾ؟ اسؿ. صقب، ُأطجبت ب

بجؾقٍس. بجؾقٍس قبؾف باء ول آخرة كسرة، جؾقس، جؾقس: اسؿ أم فعؾ؟ اسؿ... اسيؿ. قيد 

يخدطـل... يكشيقش طؾقيؽ الؿعـيك جؾيقس... جؾيقس... فقفيا... ٓ، صبيؼ ييذه الضيقابط، 

 دققؼة جًدا: كبقـ لؽ الؿعـك.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 الثبًيالذرس 
 

¢ 

ب العالؿقـ، الصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعيقـ، الحؿد هلل ر

 أما بعد...

سالم اهلل طؾيقؽؿ ورحؿكيف وبركاكيف، وحقياكؿ اهلل ل لقؾية الخؿيقس الثياين والعشيريـ ميـ 

ربقٍع أخر مـ سـة سٍت و ال قـ وأربعؿا ة وألػ. كحـ ل جامع الراجحيل ل مديـية حا يؾ، 

َ   اآلدسًٗٚٞفقؼف الؿجؾس الثاين مـ مجالس شرح كعؼد بحؿد اهلل وكق طؾقيف رحؿية  البـّ  دـسٗ

 اهلل.

كققػـيا ل الؿجؾيس إول طـيد الؽيالم طؾيك العالميات الؿؿقيزة لالسيؿ، وقرأكيا ميا قالييف 

، إذ ذكر أن العالمات الؿؿقزة لالسؿ أربع، ويل: الخػض، والكـقيـ، ودخيقل إليػ  دسَٗ

 ػض. والالم، والخػض... بؾ وحروف الخ

ويل الخػض، وقؾـا الؿراد هبا الجر، ويل أن كسيكطقع أن كجعيؾ قبيؾ  اهلدًٞ اوٗىل:أما 

 الؽؾؿة حرف جر، وبعديا كسرة. فؽؾ كؾؿة كؼبؾ ذلؽ ففل اسؿ. ومثَّؾـا طؾك ذلؽ.

الكـقيـ. والكـقيـ يق الؿرمقز لف بضؿكقـ، أو فكحكقـ، أو كسركقـ. وكيؾ  اهلدًٞ اهجاُٚٞ:

قيـ: ففل اسؿ. فؿسجٌد، باٌب، جالٌس، جؾيقٌس، كؾفيا أسيؿاء بدٓلية الكـيقيـ. كؾؿٍة كؼبؾ الكـ

وسييقاٌء كييان ل الرفييع مسييجٌد، أو الـصييب: مسييجًدا، أو الجيير: مسييجٍد: الحؽييؿ واحييد. فيينذا 

أٍف: اسيؿ، أم فعيؾ، أم  [23]اخسراء: ﴾َفال َكُؼْؾ َلُفَؿا ُأفٍّ َوٓ َكـَْفْرُيَؿا﴿ اسكؿعـا إلك ققلف كعالك:

اسييؿ. إذن يييذه الضييرورة إولييك الكييل ٓبييد أن كعرففييا قبييؾ أن ُكعييرب. إذا أردت أن  حييرف؟
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 -إذا وصيؾـا إليك بياب اخطيراب-ُكعرب: أف. ٓبد أن كعرف أهنا اسؿ: لؽل ُكعرهبا بعد ذليؽ 

أن كعرهبا إطراب إسؿاء، ٓ إطراب إفعال، أو الحروف، لؽـ أن اطيرف أهنيا اسيؿ. فؽيؾ 

 ـ: ففل اسؿ.كؾؿٍة كؼبؾ الكـقي

ــٞ:  ــٞ اهجاهج قبييقل إلييػ والييالم يعـييل )أل( فؽييؾ كؾؿييٍة كؼبييؾ )أل( ففييل اسييٌؿ،  اهلدً

كالؿسجد، الباب، الجالس، الـيا ؿ، الجؾيقس، وكحيق ذليؽ. واليذي: اسيؿ أم ٓ؟ اسيٌؿ وفقيف 

 )أل(.

قال الخػض، قال حروف الخػض، يعـل حروف الجر. فؽؾ كؾؿٍة كؼبؾ  اهلدًٞ اهسابلٞ:

ففل اسٌؿ، وواض  أن ييذه العالمية ُكغـيل طيـ العالمية إوليك وييل الخػيض. حروف الجر 

يعـييل يعييرف أهنييا  ابــّ  دــسَٗ، يييل طـييد اآلدسًٗٚــٞولؽييـ سييـجد بعييض الؿؾحقضييات طؾييك 

مؾحقضيية، وأن إدق أٓ يػعييؾ ذلييؽ، لؽـييف يػعييؾ ذلييؽ، يييرى أكييف أسييفؾ وأوضيي  لؾطالييب 

ؿ أهنا كجاوزات ومؾحقضيات، لؽيـ ييرى الؿبكدئ، فؾفذا قد يكجاوز ل بعض إمقر ويق يعؾ

أهنا أفضؾ وأوض ، يعـل الذي ما يػفؿ الخػض، يػفيؿ حيروف الخػيض، فؾفيذا ٓ كيدقؼ ل 

 العبارات ل ككب الؿبكد قـ، وإكؿا الكدققؼ ل الؽكب العؾؿقة.

ابـّ  حروف الخػيض ييل حيروٌف مسيؿقطة، حصيريا العؾؿياء بيالككبع، وقيد ذكرييا لـيا 
وإليك... إليك آخيره. ففيذه الحيروف ٓ كيدخؾ إٓ طؾيك إسيؿاء: فينذا  ، وقرأكايا ميـ، دسَٗ

قؾَت: كظرُت إلك باٍب، إلك مسجٍد، إلك زيٍد، إلك جالٍس. يذه كؾفا أسؿاء: فنذا قؾت: كظيرُت 

إلك يذا: طرفـيا أن ييذا اسيؿ: ٕكيف َقبِيؾ حيروف الجير. أو: كظيرت إليك اليذي بجيقارك. إليك 

قؾيت: كظيرُت إلقيؽ. الؽياف: ميع أكيف حيرف واحيد، لؽيـ الذي: إذن فالذي: اسؿ. صقب، لق 

 اسؿ، أم فعؾ، أم حرف ومعـك؟ اسؿ ٕكف َقبِؾ حروف الجر.

ويق َيُعد حروف الجر، قال: ويل مـ، وإلك، وطيـ، وطؾيك،  -مؿا قرأكا– ابّ  دسَٗقال 

، والباء، والؽاف، والالم، وحيروف الؼسيؿ. يعـيل أن حيروف الؼسيؿ ميـ حيروف  ول، وُربَّ

. يل حروُف َقَسيؿ ميـ حقيث الجر
ِ
، وكاهلل

ِ
، وباهلل

ِ
. ويل  ال ة: القاو، والباء، والكاء، مثؾ: واهلل

 الؿعـك، وحروف جر مـ حقث العؿؾ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

إذن فعرفـيا أن آسيؿ يكؿقيز بعالميات مؿقِّيزة، كييؿ طيدديا؟ أربيع طالميات. الؿيراد هبييذه 

 الؽؾؿة لؽل كحؽؿ طؾقفيا العالمات قبقلفا: ٓ وجقديا. يعـل ٓ يشرتط أن كؽقن مقجقدة ل

بلهنا اسؿ: وإكؿا الؿشروط أن الؽؾؿة كؼبؾفا ليق أدخؾـاييا طؾقفيا. قيد كؽيقن مقجيقدة، وقيد ٓ 

، ليق ميا )أل(طـ كؾؿة مسجد: كؼقل اسيؿ: ٕهنيا كؼبيؾ  -مثالً –كؽقن مقجقدة: فؾفذا لق سللـا 

د: كؾؿية حؿيد اسيؿ: . الحؿيد هلل رب العيالؿقـ، الحؿي)أل(لؽـ كؼبؾ  -مثالً –أن  )أل(فقفا 

ل أيية. كؼيقل كؼبيؾ الكـيقيـ، ٕن ل مثياٍل آخير كؼيقل: حؿيٌد...  )أل(وفقفيا  )أل(ٕهنا كؼبيؾ 

حؿييًدا هلل. كؼبييؾ حييروف الجيير: بحؿييد اهلل... بحؿييد. إذن فييالؿراد هبييذه العالمييات: الَؼبييقل، 

الَؼبيقل ففيق بػيك   والَؼبقل بػك  الؼاف... َقبقل، لقس بضؿ الؼاف. الُؼبقل يذا شلٌء آخر. أما

 الؼاف.

 يؾ ُيشرتط كقافر الثالث طالمات لؾحؽؿ طؾك الؽؾؿة بلهنا اسؿ؟السؤال: 

قؾـا ٓ، يؽػل طالمٌة واحدة أو طالمكقـ، أو ُكؾُّفا، لؽـ يؽػل طالمة واحدة. ليق : اجلواب

 َقبِؾت طالمًة واحدة: ففل اسٌؿ: ٕن يـاك بعض إسؿاء قيد كؼبيؾ كيؾ العالميات، مثيؾ زييد،

كؼبيؾ كيؾ –مثؾ مسجد، كؼبؾ كيؾ العالميات. كؼيقل: سيؾؿُت طؾيك زييٍد. وكؼيقل: ٓ، مسيجد 

كظرُت إلك مسجٍد... الؿسجد... مسجٌد. وربؿا كجد بعض إسؿاء كؼبيؾ بعيض  -العالمات

... كؼبيؾ حيروف الجير: سيؾؿُت طؾيك اليذي. بعييض )أل(العالميات فؼيط: مثيؾ اليذي: كؼبيؾ 

ة: مثؾ: صٍف. كؼبؾ الكـقيـ. لؽيـ ٓ كؼبيؾ حيروف الجير، وٓ إسؿاء ٓ كؼبؾ إٓ طالمة واحد

، فؾق َقبِؾت طالمة واحدة: ففيل اسيؿ. فضيالً طيـ ليق َقبِؾيت طالمكيقـ أو َقبِؾيت كيؾ )أل(كؼبؾ 

 العالمات.

ُٙلـس  بقـدو ٗاهطـ و    ، فؼال: اهلدًات املٌٚصٝ هوفلىصقب،  ؿ اككؼؾ إلك الؽالم طؾك  ٗاهفلى 
 كِٞ.  ٗض٘ و ٗتا١ اهةلُٚح اهطا

إذن َفَذكر لؾػعؾ أربع طالماٍت مؿقِّزة أيًضا، وييل: قيد، والسيقـ، وسيقف، وكياء الكلكقيث 

 الساكـة. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ٓ كيدخؾ طؾيك  -دون غقريؿيا-: ففل كدخؾ طؾك الػعؾقـ الؿاضل والؿضيارع )اد(أما 

إمر، وٓ كدخؾ طؾك آسؿ، وٓ كدخؾ طؾك حرف. كؼقل: قد ذييب زييٌد، قيد ييذيب زييٌد. 

 ؾؿٍة كؼبؾ )قد( ففل فعؾ: إما ماضل وإما مضارع.إذن فؽؾ ك

: وياكييان العالمكييان خاصييكان بالػعييؾ )ضــ٘ (والعالميية الثالثيية  )اهطــ (العالميية الثاكقيية 

الؿضارع، ٓ كدخؾ طؾك غقر الؿضيارع. ٓ كيدخؾ طؾيك مياٍض وٓ أمير وٓ اسيٍؿ وٓ حيرف. 

لذيب، كؼييقل: سييقف يييذيب زيييد، سييقف أذيييب، سييقف كييذيب، سييقف كييذيب. أو: سيي

 سـذيب.

كاء... يعـل كاء. الكلكقث: يعـيل كيدل طؾيك ممكيث.  )تا١ اهةلُٚح اهطاكِٞ(:العالمة الرابعة 

الساكـة: يعـل لقست مكحركة. مثؾ َذَيبت يـيٌد. فالكياء ل )ذيبيت( كيدل طؾيك ممكيث... كيدل 

اضل، طؾك يـد، وساكـة: لقست مكحركة. )كاء الكلكقث الساكـة( يذه طالمٌة خاصة بالػعؾ الؿ

ٓ كدخؾ طؾك غقر الؿاضل، ٓ مضيارع، وٓ أمير، وٓ اسيٍؿ، وٓ حيرف. إذن كيؾ كؾؿيٍة كؼبيؾ 

 )كاء الكلكقث الساكـة( ففل فعٌؾ ماٍض.

أففؿـييا مييـ يييذا الشييرح؟ أن )السييقـ( و )سييقف( ميياذا يؿقييزان؟ الؿضييارع. ففييل طالمييٌة 

عييٌؾ مضييارع. صقييب، مؿقِّييزٌة خاصييٌة بالؿضييارع. كييؾ كؾؿييٍة كؼبييؾ )السييقـ( أو )سييقف( ففييل ف

والؽؾؿيية الكييل ٓ كؼبييؾ )السييقـ( و )سييقف( لقسييت فعييالَ مضييارَطا. صقييب، )وكيياء الكلكقييث 

 الساكـة(؟ طالمٌة خاصة بالؿاضل. 

إذن كؼقل: كؾ كؾؿة كؼبؾ )كاء الكلكقث الساكـة( ففل فعيٌؾ مياٍض، والؽؾؿية الكيل ٓ كؼبيؾ 

ؿة )لقس( كؼبؾ )كاء الكلكقث الساكـة( أم )كاء الكلكقث الساكـة( لقست فعالَ ماضًقا. فؾقس... كؾ

ٓ؟ لق قؾت: محؿد )ذكر( أققل: محؿيٌد ليقس قا ًؿيا. صقيب، ويـيٌد )الؿمكيث(؟ لقسيت. إذن 

)لقس( كؼبؾ الكاء )كاء الكلكقث الساكـة( إذن )لقس( فعؾ ماضل أم ٓ؟ فعيٌؾ مياٍض. إذن طرفـيا 

ؾ لإلطيراب: كؼيقل: الؿاضيل أن أكف فعؾ ماض: إذن ُكعربف مثؾ: ذيب، وجؾس. طـيدما كصي

 ُيعَرب يؽذا.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

فـا إفعال الؿاضيقة، مقزكاييا. كيؾ فعيؾ مياض ُيعيرب ييذا اخطيراب.  صقب، مـ قبؾ َطرَّ

 فأن ٓبد أن كؿقز إفعال الؿاضقة مـ أن.

صقب، )كان(: كان... كعرف ماذا كعؿؾ... وكػعؾ... كرفع الؿبكدأ وكـصب الخرب... إليك 

ا... )كان( كػسفا اسؿ أم فعيؾ أم حيرف؟ فعيٌؾ مياٍض. كؼيقل: محؿيٌد آخره: لؽـ )كان( كػسف

 كان قا ًؿا. ويـٌد كاكت... كؼبؾ كاء. إذن كان... كقػ كعرب كان ل كػسفا؟ 

مثؾ: دخؾ، وخرج، وجؾس: ٕهنا فعٌؾ ماٍض. وكذلؽ )ضـ( كؼقل: يـيٌد ضـيت. صقيب، 

كِْعَؿْت. إذن )كِْعيَؿ( أيًضيا فعيٌؾ مياٍض،  )كِْعَؿ( و )بمس( ل الؿدح والذم؟ زيٌد كِْعَؿ الرجؾ، يـدٌ 

ُكْعِرب )كِْعَؿ( مثؾ: خرج، ودخؾ، وجؾيس. فيأن كؿقيز كحيـ إكيقاع، كؿقزييا قبيؾ أن كيكؽؾؿ 

بعد ذلؽ طؾيك صريؼية اخطيراب. ميا يصي  الطاليب ييل:ي ييدرس صريؼية اخطيراب، أو ييدرس 

 الؽؾؿة ويل الضرورة إولك.لؿ يؿقِّز أكقاع  -إلك أن-كػاصقؾ الـحق وفروع الـحق، ويق 

فالػعؾ )الؿاضل( كؿقز )بكاء الكلكقث السياكـة(، )الؿضيارع( كؿقيز )بالسيقـ(و )سيقف(. 

بؼل )إمر( لقس لف طالمٌة مؿقِّزة، لؿ ُيذكر طالمٌة مؿقِّزة لػعؾ إمير. كقيػ كؿقيزه طيـ غقيره؟ 

اصبية( ميع الدٓلية طؾيك كحكاج إلك أن كذكر طالمًة مؿقزًة لػعيؾ إمير: وييل قبيقل )يياء الؿخ

الطؾب. العالمة الؿؿقزة لػعؾ إمر: قبقل )ياء الؿخاصبة( مع الدٓلة طؾك الطؾب. كؾ كؾؿية 

كؼبؾ )ياء الؿخاصبة( ول الققت كػسف كدل طؾك الطؾب: ففل فعؾ أمر. كقيػ كخاصيب اليذكر 

ء زيد؟ كؼقل: اجؾس. صقب، كقػ كخاصيب يـيد الؿمكيث؟ اجؾسيل، اجؾسيل: أكقيت بقياء. ييا

ماذا؟ الؿخاصبة. إذا خاصبت ممكث... إذا خاصبت ممكث: يذه ياء الؿخاصبة. كؼيقل: اجؾسيل 

 يا يـد. إذيابل يا يـد. كسؿقفا ياء الؿخاصبة. الؿرأة الؿخاصبة. 

 صقب، واجؾسل كدل طؾك صؾب أم ٓ؟ كطؾب مـفا الجؾقس: إذن ففل فعؾ أمر. 

 إذْ يف فلى اوًس؛ البد أْ جيةٌع اوًساْ:  
 كؼبؾ )ياء الؿخاصبة(، ول الققت كػسف كدل طؾك صؾب. أن 

صقب، ليق قؾـيا ميثالً: )صيف( كيدل طؾيك صؾيب أم ٓ؟ )صيف( بؿعـيك: اسيؽت. كيدل طؾيك 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

. ييا زييد صيف، وييا يـيد صيف. كؾؿية ٙا ِٓـد صـٕ(  . ولفـد: )ٙا شُٙد صٕ(صؾب. لؽـ كؼقل لزيد: )

. كيدل طؾيك صؾيب، لؽيـ ميا )صف( قبؾت )ياء الؿخاصبة( مع الؿمكث؟ ٓ، يل ليقس فعيؾ أمير

ن. كؼيقل: ُيـي: ٕكيف يؿؽيـ أْن لفا: لقس فعؾ أمر. يذا )صف( اسيؿقبؾت )ياء الؿخاصبة( كؼقل  قَّ

)صف( وكؼقل: )صٍف( بؿعـك: اسيؽت... صيف، أو صيٍف بؿعـيك: اسيؽت. إذن ففيق اسيؿ ُيعيرب 

 إطراب إسؿاء.

سيؿاء، وطيـ الحيروف، ففذه يل العالميات الؿؿقيزة لعفعيال. وَمقَّيَزت إفعيال طيـ إ

وأيضا قؾـا ومـ إفعال كؿقز طـ أخقف. الؿاضل كؿقيز طيـ كيؾ شيلء )بكياء الكلكقيث السياكـة( 

والؿضارع كؿقر )بالسقـ(، )وسيقف( وإمير كؿقيز بؼبيقل )يياء الؿخاصبية( ميع الدٓلية طؾيك 

 الطؾب.

عالمية بؼل إخ الصغقر مـ أكقاع الؽؾؿة: آسؿ والػعيؾ والحيرف. بؼيل الحيرف. ميا ال

َ  الكل كؿقزه طـ أخقيف الؽبقريـ آسؿ والػعيؾ؟ قيال  : والحيرف ميا ٓ يصيؾ  معيف ابـّ  دـسٗ

دلقؾ آسؿ وٓ دلقؾ الػعؾ. الحرف: كؾ كؾؿة ٓ كؼبؾ شقًما مـ طالميات آسيؿ: الخيافض، 

والكـقيـ، وقبقل )أل(، وقبقل حروف الجر، وٓ كؼبؾ شقًما مـ طالمات الػعيؾ. ٓ كؼبيؾ )كياء 

قث الساكـة( وٓ كؼبؾ )السقـ( و )سقف( وٓ كؼبؾ )يياء الؿخاصبية(. ففيل حيرف. مثيؾ: الكلك

(؟ ٓ. كؼبيؾ  ـْ ـْ زييٍد. طيـ: ييؾ كؼبيؾ )أل(... )الَعي ... كؼقل مثالً: أخذت العؾيؿ َطي ـْ ... َط ـْ َط

(؟ ٓ. كؼبؾ حروف الجر؟ ٓ كؼبؾ. صقب، كؼبؾ )كاء الكلكقث(؟ كؼقل: طـ زييٍد.  ـٍ كـقيـ... )َط

ويـييد؟ طييـ يـييٍد. مييا َقبِؾييت )كيياء الكلكقييث السيياكـة( وٓ كؼبييؾ )السييقـ( و )سييقف(... صقييب، 

(. كؼقل إهنا حرف، ويؽذا. ـْ  )سقف َط

، وييل مـظقميٌة سيفؾة جيًدا. فقفيا أقيؾ ميـ  ال ؿا ية ًوخٞ اإلعسابل  ٗأب٘ اهقاضٍ احلسٙسٜ

 بقت، ُكعد مـ مكقن الـحق الؿكقسطة. يؼقل ل ذلؽ:

 ًـــٞٗاحلـــس  ًـــا هـــٚظ هـــٕ عد 
 

    ٞ ــ ــّ عدًَّ ــ٘هٛ تل ــٟ ا ــظ عو  فق
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يؼقل: الحرف ما لقس ليف طالميٌة وجقديية: ٕن الحيرف طالمكيف طالميٌة طدمقية. فآسيؿ 

طالمكف وجقدية، يعـل أن يؼبؾ شقًما مـ العالمات الؿذكقرة، والػعؾ طالمكف وجقدية. صقيب، 

ميات الػعيؾ. بيذلؽ والحرف؟ طالمكف طدمقة، يعـل أٓ يؼبؾ شقًما مـ طالمات آسؿ، أو طال

الكل ٓبد مـ ضيبطفا ضيبًط  اهضسٗزٝ اوٗىل، ويل اومسا١ ٗاوفلاي ٗاحلسٗ كؽقن قد مقزكا بقـ 

 جقًدا. كؾ كؾؿة ل الؾغة ٓبد أن ككلمؾ فقفا، وأن كعرف كقطفا.

كعؿ، أن أكثر الؽؾؿات ل الؾغة، ربؿا ٓ كؾكيبس، خاصيًة طؾيك ميـ درس شيقًما ميـ الؾغية. 

مثؾ زيد: معروف أكيف اسيؿ، مسيجد: معيروف أكيف اسيؿ، جؾيس أو يجؾيس أو  يعـل ٓ كؾكبس،

، لؿ: يذه حروف. لؽـ يبؼك يـاك كؾؿاٌت قد كؾكيبس طؾيك  ـْ اجؾس: واض  أهنا أفعال. ل، َط

وكؿيا بعضيف كبيقـ ميـ -بعض الطالب، قد كؾكبس، ويل الكل يؼع فقفيا اخشيؽال. ميثالً يعـيل 

ييذيب أيًضيا ليدى الطاليب أكيف فعيؾ.. صيف. كيان فقيف مثالً: صف.. صف، قيد  -الشرح قبؾ قؾقؾ

 صؾب. 

كحـ إذا أردت أن ككبقـ إمر: ٓبد أن كجؿع كؾ ما ل الؽؾؿة. صيف... صيف بالػعيؾ فقفيا 

كقيػ جسيؿفا: ِجْرمفيا، ِجيرم الؽؾؿية فعؾ، فقفا معـك الػعؾ، لؽـ فقفا معـك الحيَدث، لؽيـ 

ر إلك مجرد الؿعـك ل ييذا إمير، فـؼيقل ككعامؾ معف؟ يذا اسؿ. فؾفذا الضقابط أدق مـ الـظ

 اسؿ ٕهنا َقبِؾت الكـقيـ: )صٍف(، )أٍف(: اسؿ: ٕهنا َقبِؾت الكـقيـ. صقب.

لق قؾت مثالً: مضطجع... مضطجع، أو كا ؿ، أو جيالس، أو ذاييب. ذاييب: أليقس فقفيا 

، يؼبيؾ فعؾ؟ فقفا اليذياب، لؽيـ كؼيقل: ٓ، ذاييب: ييذا اسيؿ: ٕكيف يؼبيؾ الكـيقيـ: )ذاييٌب(

)أل(: )الذايب(، يؼبؾ حرف الجير: كظيرت إليك اليذايب. إذن ميـ حقيث الكعاميؾ الـحيقي: 

ككعامؾ معفؿ كعامؾ إسؿاء... كعامؾ إسؿاء. صقب، لق قؾـا مثالً: ذيبقا... ذيبيقا )الرجيال 

 ذيبقا مبؽريـ( ذيبقا... ذيب: يذا فعٌؾ ماض، واض . صقب، )والقاو(: اسؿ أم حرف؟

 ٓ؟ مْ اسًؿا أَ  دُّ ص أحد الضؿا ر، ويؾ ُيعَ بخصقالسؤال: 

يذا اسؿ... اسؿ: ٕكف ضؿقر مـ حقث اخطراب، مـ حقث إحؽيام الـحقيية، : اجلواب

 اسؿ... ٓبد أن كعرف أكف اسؿ: فؾفذا كحؽؿ طؾقف بلحؽام إسؿاء وكعربف إطراب إسؿاء.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ٗ يـاك صريؼٌة أخرى أيًضا لؾكؿققز بقـ  ، يـياك صيرق كثقيرة. كحيـ  اومسا١ ٗاوفلاي ٗاحلـس

أن َمقَّْزكييا بقـفييا مييـ حقييث الضييقابط، يعـييل العالمييات الؿؿقييزة. يـيياك أيضييا صريؼيية أفضييؾ 

جؿقؾة: ويل أن كعرف أييؿ أكيقاع إسيؿاء، أييؿ أكيقاع إفعيال، أييؿ أكيقاع الحيروف. أييؿ 

 أكقاع الحروف: الذي طرفكيف ل حيروف الجير أن حيروف الجير حيروف... ميا ل داطيل أكيؽ

 ككلمؾ وكطبؼ يذه الضقابط ويذه العالمات، فإصؾ الذي طرفكف أهنؿ كؾفؿ حروف، اككفقـا. 

: ٕن قسييؿكفا الؿشييفقرة واضييحة. فإفعييال لفييا  ال يية أكييقاع: الؿاضييل باوفلــايفـبييدأ 

 والؿضارع وإمر، يذه أكقاع واضحة وسفؾة.

قبؾ قؾقؾ: حيروف الجير: الكيل أيًضا لفا أكقاع كثقرة، مـ أكقاطفا الؿشفقرة، قؾـا  احلسٗ 

روكييا بشييلٍء مييـ أكييقاع -، كؾفييا حييروف. ومييـ أكييقاع الحييروف أيًضييا  دــسَٗ ابــّذكريييا  َذكِّ

 ، مـ حروف العطػ: )الػاء، والقاو، و ؿ، وأو..( إلك آخره. اهلطف حسٗ  -الحروف

ْٖ ٗأل٘اتٔاومـ أكقاع الحروف:   . إ

(؟ كؿيي ( ل كػسييفا حييرف. يعـييل كقييػ كعييرب )إنَّ ا ُكعييرب: )ل(. وكؿييا ُكعييرب )واو )إنَّ

 العطػ( يذه حروف. 

 : )أن، لـ، كل، إذن( الحروف ل كػسفا. حسٗ  ُصب املضازعومـ الحروف: 

 : )لؿ، لؿا، ٓم إمر، ٓ الـايقة(. حسٗ  دصَ املضازعومـ الحروف 

: ييا محؿيد. كقيػ ُكعيرب: ييا محؿيد. )ييا(: حيرف حسٗ  اهِـدا١ ومـ الحروف الـداء... 

 ا إطراب الحروف. )محؿد(: اسؿ كعربف إطراب إسؿاء. كعرهب

مثؾ: )كعؿ، ٓ، أجؾ(. يذه حيروف ُكعيرب مثيؾ ميا ُكعيِرب  حسٗ  اجل٘ابومـ الحروف: 

 بؼقة الحروف، إلك آخره.

لفا أكقاع كثقرة، ٕن إسؿاء أكثر الؾغة، أكثر مـ إفعال، وأكثر  اومسا١صقب إسؿاء؟ 

 مـ الحروف: صقب. 

... آسؿ الخاص بؿسؿاه، كلسؿاء الـاس. ميـ أكيقاع إسيؿاء اهلوٍاع إسؿاء: مـ أكق

 أيًضا؟



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 28

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

: كؾ الضؿا ر أسؿاء مكصؾة ومـػصؾة. )أكا، وأكت، وييق، وواو الجؿاطية، كياف اهضٌا٢س

 الخطاب(.

 : يذا وإخقاكف )يذا، ويذه، ويمٓء( كؾفا أسؿاء. أمسا١ اإلغازٝومـ إسؿاء 

ٞ  اومسا١مـ إسؿاء:  : اليذي وإخقاكيف )اليذي، والكيل، واليذيـ، والال يل.. إليك امل٘صـ٘ه

 آخره(. 

 ، كعؿ: يـا ٓبد أن كؼػ، الشرط لف أدوات.أمسا١ اهػسطمـ إسؿاء: 

كييؾ أدوات الشييرط أسييؿاء، إٓ )إن(، حييرف: ٕكييؽ لييق صبؼييت العالمييات: وجييدت أن 

ميـ العالميات ميثالً: ميـ  بعضفا قد يـطبؼ طؾيك جؿقيع أدوات الشيرط إٓ )إن( ٓ كؼبيؾ شيقًما

ـْ يجكفد يـج ، يذا شرط، ألقس كيذلؽ؟ كؼيؾ: بؿيـ كؿير أمير  ( َم ـْ ييذا -أدوات الشرط: )َم

وقد قبؾت حرف الجر )بي( بؿـ كؿر أمر، صيار اسيؿ: لؽيـ )إن( حيرف: ٓ يؼبيؾ شيقًما  -شرط

ات مـ العالمات، ٓ يؼبؾ حرف الجر: فؾفذا إذا أردت أن ُكعيِرب أسيؾقب الشيرط: فؽيؾ أدو

الشرط ل كػسفا ُكعِرهبا إطراب إسؿاء. يعـل كؼقل: مبكدأ، خيرب، مػعيقل بيف، إٓ )إن( ُكعِرهبيا 

 إطراب الحروف، مثؾ ما ُكعِرب حروف الجر، ومثؾ ما ُكعِرب حروف العطػ.

، كؾفيا أسيؿاء إٓ )ييؾ( و )الفؿيزة( فحرفيان. )ييؾ( و )الفؿيزة( أدٗات االضةفٔاَكذلؽ 

حروف، إذا وصؾـا لإلطراب: كؼيقل: حيروف ُكعيَرب يؽيذا، إذن كيؾ حروف ُكعَرب إطراب ال

الحروف إطراهبا  ابيت وواحيد مثيؾ بعيض. ففيؾ، والفؿيزة، وإن، حيروف العطيػ، حيروف 

 الؼسؿ، حروف الجقاب، كؾفا إطراهبا مثؾ بعض. 

مثييؾ )صييف، وأف، ومييف، وآمييقـ، ويقفييات( أسييؿاء  أمســا١ اوفلــايمييـ إسييؿاء أيًضييا: 

 آخره.سؿاطقة... إلك 

ٞ ميـ أقسيام  اهقطـٍ اوٗي وبذلؽ كؽقن قد اككفقـيا ميـ  ، وكيان الؽيالم فقيف طؾيك اآلدسًٗٚـ

فـيا أقسيام الؽؾؿية: اسيؿ وفعيؾ وحيرف، ومقَّزكيا بيقـ ييذه ٗاهلوٌٞ اهلدَ فـا الؽيالم، وطرَّ ، طرَّ

 إقسام.

 فعؾ. صقب، لق قؾـا مثالً: قام. اسؿ، فعؾ، حرف؟
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 ماضل، مضارع، أمر؟ ماضل.

 اسؿ. ؿ؟صقب، قا 

 اسؿ... ققاٌم يؼبؾ الكـقيـ، كعؿ. ققام؟

 فعؾ. لق قؾـا: ُقؿ؟

 اسؿ. صقب، لق قؾـا مثالً: دخقل؟

 حرف. لق قؾـا: قد؟

اسؿ: ٕكف ضؿقر وطرفـا كيؾ الضيؿا ر أسيؿاء. الضيؿا ر:  صقب، كاء الؿكؽؾؿ ل: ذيبُت؟

 كؾ كؾؿة دلت طؾك مكؽؾؿ، أو مخاَصب، أو غا ب. يذا ضؿقر. 

 اسؿ. از؟لق قؾـا: جف

 اسؿ. لق قؾـا: الكل؟

: ٕن يـيياك بعييض الؽؾؿييات قييد ككصييؾ ببعضييفا: ضــ٘زٝ اهفاؼــٞصقييب، دطقكييا ككلمييؾ ل 

 فقؾكبس إمر طؾك بعض الطالب، فقظـقيا كؾؿًة واحدة، ويل أكثر مـ كؾؿة.

قد ككصؾ كؾؿكيقـ، أو  يالث، أو أكثير، فكؽيقن ل الـطيؼ، ل الؽكابية كؾؿية... يعـيل لػًظيا 

مع أهنا أكثر مـ كؾؿة، فكحكاج إليك أن كحؾيؾ... كحؾيؾ. كعيرف أن ييذه كؾؿكيقـ، كيؾ واحًدا: 

 كؾؿة لفا إطراب، ولفا ُحؽؿ َكْحقي.

ـَ ﴿: ض٘زٝ اهفاؼٞفـحؾؾ مثالً  اسؿ. : ﴾اْلَحْؿدُ ﴿الؽؾؿة إولك  ﴾اْلَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق

 رب اسؿ؟: ﴾َربِّ ﴿ حرف، اهلل: اسؿ. ٓم الجر: -ٓم الجر ولػظ الجاللة–كؾؿكان : ﴾لِؾَّفِ ﴿

 كؼقل: رٌب؟ الرب: اسؿ. ألسَت 

ـَ ﴿  .اسؿ وفقفا )أل(: ﴾اْلَعاَلِؿق

ِحقؿِ ﴿ ـِ الرَّ ْحَؿ  .اسؿان وفقفؿا )أل(: ﴾الرَّ

ـِ ﴿ ي  .سؿ... مالٌؽ ا مالؽ؟ :﴾َمالِِؽ َيْقِم الدِّ

 اسؿ. :﴾َيْقمِ ﴿



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 31

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ـِ ﴿ ي  اسؿ. :﴾الدِّ

ـُ إِيَّاَك َكْعُبُد َوإِيَّاَك َكْسَكعِ ﴿  اسؿ. إياك؟ ﴾ق

ـُ ﴿ إياك اسؿ: ٕكف دل طؾك ُمخاَصب، إيياك... كخاصيب ربيؽ ياَك َكْسيَكِعق ياَك َكْعُبيُد َوإِيَّ  ﴾إِيَّ

 .إياك: يذا ضؿقر خطاب، ففق اسٌؿ ُيعَرب إطراب إسؿاء.. إياك

 .كؾؿكان، أما القاو: فحرف ططػ، وإياك: ضؿقر ﴾َوإِيَّاكَ ﴿: فعٌؾ مضارع. ﴾َكْعُبدُ ﴿

ـُ َكْسَكعِ ﴿  كسكعقـ فعؾ مضارع، كؼقل: سقف كسكعقـ، إذن ففق فعٌؾ مضارع. ؟﴾ق

َراَط اْلُؿْسَكِؼقؿَ ﴿ ايدكا؟ كؾؿكان: )إيد( و )كيا( أميا )إييد(: فعيؾ أمير. كؼيقل:  ﴾اْيِدَكا الصِّ

 إيد يا زيد، إيدي يا يـد. ويل يدل طؾك الؿخاصبة، ويدل طؾك الطؾب.

 إذن إيد: فعؾ أمر، كا: ضؿقر ففق اسؿ.

ـَ َأْكَعْؿيَت َطَؾيْقِفؿْ ﴿اسيؿان وفقفؿيا )أل(،  ﴾َراَط اْلُؿْسَكِؼقؿَ الصِّ ﴿ يِذي صيراط:  ﴾ِصيَراَط الَّ

ـَ ﴿ل ل جؿؾة أخرى: صراٌط، الصيراط، قكؼ: ٕكَؽ اسؿ يِذي اليذيـ اسيؿ فقيف )أل(  ﴾ِصيَراَط الَّ

. كؾؿكان: أكعؿ فعٍؾ ماٍض، والكاء ل أكعؿت: ضؿقر مخاَصيب ففيق اسيؿ.. أكعؿيت ﴾َأْكَعْؿَت ﴿

َغْقييِر اْلَؿْغُضييقِب َطَؾييْقِفْؿ َوٓ ﴿ كؾؿكييان: طؾييك حييرف جيير، ويييؿ: ضييؿقر اسييؿ. ﴾َطَؾييْقِفؿْ ﴿

ـَ  ق الِّ  غقر حرف أو اسؿ؟ ﴾الضَّ

ًٓ كطبؼ العالمات، يؾ يؼبؾ الكـيقيـ،  اخكؾػ العؾؿاء. صقب كـظر الحرف آخره شلء، أو

غقيِرك، ميررت بغقيِرك. إذن  يؾ كؼقل ل جؿؾة  اكقة: غقٌر، غقًرا، غقٍر؟ يؿؽـ. إذن: طجبُت مـ

 اسؿ، ففق اسؿ.

 اسؿ. اسؿ؟ ﴾اْلَؿْغُضقِب ﴿

 . طؾك: حرف، و)يؿ( اسؿ؟﴾َطَؾْقِفؿْ ﴿

 أطرف...كؾؿكان )القاو( حرف ططػ، و)ٓ( حرف كػل. ؟﴾َوٓ﴿

ـَ ﴿ ق الِّ   ً .اسؿ،  ؿ ُيؼال بعد ذلؽ:  ﴾الضَّ

اسييؿ ُيعييرب اسييكجب، ففييق اسييؿ... فعييؾ، ففييق اسييؿ مييـ حقييث الـييقع:  مييا معـييك آمييقـ؟
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ٞ  ويعامؾ معامؾة إسيؿاء، إذن حؾؾـيا  ، وكبيقـ لـيا أن بعيض الؽؾؿيات قيد ككصيؾ ضـ٘زٝ اهفاؼـ

 بؽؾؿٍة أخرى.

ٞ  معؽؿ ورقة فقفا كؿريـات طؾك الباب إول:  . كـظير إلقفيا بسيرطة، ٓ باب اهلـدَ ٗاهلوٌـ

 أضـ أن الققت يسؿ  بلن كجقبقا طـفا إجابة يدوية، لؽـ كؼرأ وكجقب معًا.

. أود كـكبف إليك كحؾقيؾ الؽؾؿية، شازُٛ لاهْدفقؿا يل:ي:  االضٍ ٗاهفلى ٗحس  امللَِٟبقِّـ  صقب،

بحقييث ٓ كجعييؾ كؾؿكييقـ أو أكثيير كؾؿييًة واحييدة. فييزارين: )زار(  ييؿ )كييقن الققاييية(  ييؿ )ييياء 

الؿكؽؾؿ(. أما )زار(: فعٌؾ ماٍض، كؼقل زارت. أما )ياء الؿكؽؾؿ( ل زارين: ياء الؿكؽؾؿ ضيؿقر 

إسيؿاء، وٓ كؼبيؾ طالميات  يذه الـقن لقست اسًؿا، ٓ. )والـقن( كقن الققاية ل زارين: اسؿ

فعالً، ففل حرف... حرف، يعـل ُكعِرهبا كؿا ُكعِرب بؼقة الحيروف، وسيقؾة إطيراب الحيروف. 

إذن إذا أردت أن ُكعييِرب: ُكعييِرب )زار( وحييديا، وُكعييِرب )الـييقن( وحييديا، وُكعييِرب )القيياء( 

 كؾؿة ٓبد أن كعطقفا حؼفا كامالً ل اخطراب )زارين( وخالد: اسؿ.  وحديا. كؾ

. ربـييا كؾؿكييان )رب(: اسييؿ، و)كييا(: ضييؿقر اسييؿ. )يرحؿـييا( أيًضييا زبِــا ٙساِــاصقييب، 

 كؾؿكان: )يرحؿ(: فعؾ مضارع... سقف يرحؿ، و)كا(: ضؿقر اسؿ. آسػ كعؿ. 

 قف كـقيـ. . )العؾؿ(: اسؿ وفقف )أل(، )كافٌع(: اسؿ وفاهلوٍ ُافْع

. )ٓ(: حرف ٓ يؼبؾ شقًما مـ طالميات آسيؿ وٓ طالميات الػعيؾ: ففيق ال تٌٔى دزٗضم

 -بؾ هتؿؾ... ٓ هتؿؾ... هتؿؾ فعيؾ مضيارع سيقف هتؿيؾ-حرف... حرف هنل. )دروسؽ( 

 سؿ.ا )دروسؽ( كؾؿكان )دروس(: اسؿ... كؼقل دروٌس، )والؽاف( ضؿقر؟

 .: فعؾ أمر﴾ُقْؾ ﴿ [0لـاس:]ا ﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ الـَّاسِ ﴿

 فعؾ مضارع... سقف أطقذ. ؟﴾َأُطقذُ ﴿

 : اسؿ. ﴾الـَّاسِ ﴿كؾؿكان )الباء( حرف و )رب( اسؿ،  :﴾بَِربِّ ﴿

 .  [0]الغاشقة: ﴾َيْؾ َأَكاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ ﴿ صقب:

؟ يذا أداة اسكػفام، أدوات آسكػفام بعضفا أسؿاء، وبعضيفا حيروف، ٓبيد أن ﴾َيْؾ ﴿



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 32

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 :﴾َأَكيياكَ ﴿: حييرف. ﴾َيييْؾ ﴿لييؽ، كؾفييا أسييؿاء إٓ )يييؾ( و )الفؿييزة( حرفييان. إذن كضييبط ذ

كؾؿكان، )أكك( و)كاف الخطاب(. أكك.. أكت: إذن فعيٌؾ مياِض، و )الؽياف(: خطياب ضيؿقر 

اسييؿ. صقييب، يعـييل أكييكؿ ل البقييت مييثالً كجقبييقن طـفييا بكلمييؾ، وكراجعييقن اخجابيية طـفييا. 

 : اسؿ وفقفا )أل(. ﴾ِشَقةِ اْلَغا﴿: اسؿ كؼقل حديٌث ﴾َحِديُث ﴿

ْقِؾ إَِذا َيْغَشك﴿صقب،  : ﴾والؾَّْقيؾِ ﴿القاو: يذا حرف.. حيرف قسيؿ وجير.  [0]الؾقؾ: ﴾َوالؾَّ

: يذه أداة مـ الؽؾؿات الُؿؾبِسية، الكيل كحكياج إليك كلميؾ: لكعيرف ييؾ ﴾إَِذا﴿اسؿ وفقف )أل( 

ٕهنا ضرف. كيؾ ميا  يل اسؿ أم فعؾ أم حرف، ويل اسؿ. ويل اسؿ ٕهنا ضرف... ويل اسؿ

دل طؾك زميان ففيق ضيرف، والظيروف كؾفيا أسيؿاء. ٓ ييدل طؾيك الزميان إٓ آسيؿ. صقيب. 

 : فعٌؾ مضارع. ﴾َيْغَشك﴿

صبًعا كثرة الكؿريـ يا إخقان، كثرة الكلميؾ ل الؽؾؿيات، بعيد ذليؽ يؽيقن اككشياف الـيقع 

قؾقؾة. فنذا طرفيت أن أن  يعـل صار كلكف طادة طـدك، وٓ ُيؾبس طـدك فككققػ إٓ ل كؾؿاٍت 

)إذا( اسيؿ، ل الؿيرة الؼادمية ليـ ككققيػ، سيكعرف أهنيا اسيؿ. ل اخطيراب: سييكعرف أن )إذا( 

إطراهبا  ابت، فنذا طرفت يذا اخطراب وحػظكف: صبؼف طؾك )إذا( ل كؾ مؽيان، ل الؼيرآن، ل 

إذا( واككفقييت مـفييا. الُسييـة، ل كييالم العييرب قييديًؿا... حييديًثا. فربطييت كييقع )إذا( وإطييراب )

ٓبيد أن ُكَطبِّيؼ ييذه العالميات حكيك  -ل البداية–ويؽذا كلخذ العؾؿ شقًما فشقًما، لؽـ ٓبد أن 

ككؼـفا شقًما فشقًما. فنذا أكؼـكفا اككفك أمريا بعد ذلؽ، ٓ كحكياج أن ُكَطبِّيؼ دا ًؿيا، فنكؿيا ُكَطبِّيؼ ل 

 البداية حكك ككؼـ يذه الؿفارة.

 . [0]الشرح: ﴾ْشَرْح َلَؽ َصْدَركَ َأَلْؿ كَ ﴿صقب، 

سييقف  ﴾َكْشييَرْح ﴿: كؾؿكييان الفؿييزة حييرف اسييكػفام، ولييؿ حييرف كػييٍل وجييزم. ﴾َأَلييؿْ ﴿

كؾؿكان )الالم(: حرف جر و )الؽياف(: ضيؿقر خطياب اسيؿ.  ﴾َلَؽ ﴿كشرح.. فعٌؾ مضارع. 

 كؾؿكان )صدٌر(: اسؿ و )الؽاف(: ضؿقر مخاَصب اسؿ. :﴾َصْدَركَ ﴿

 .  [0]العؾؼ: ﴾ْسِؿ َربَِّؽ الَِّذي َخَؾَؼ اْقَرْأ بِا﴿صقب، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

كؾؿكيان، : ﴾َربِّيَؽ ﴿البياء(: حيرف جير، و)اسيٌؿ(: اسيؿ. : )﴾بِاْسؿِ ﴿فعؾ أمر. : ﴾اْقَرأْ ﴿

 فعٌؾ ماٍض.: ﴾َخَؾَؼ ﴿ اسؿ.. اسؿ مقصقل.: ﴾الَِّذي﴿ )رٌب(: اسؿ، و )الؽاف(: اسؿ.

سييقف أطبييد.. فعييؾ : ﴾َأْطُبييدُ ﴿، حيرف كػييل: ﴾ٓ﴿ [2]الؽييافرون: ﴾ٓ َأْطُبيُد َمييا َكْعُبييُدونَ ﴿

 مضارع.

يذه مـ الؽؾؿات الُؿؾبِسة، الؽؾؿات... يعـل كحكياج إليك كلميؾ، فؾفيذا ييذكريا  ؟﴾َما﴿

ويـص طؾقفا الـحقيقن، فالبد مـ الكلمؾ فقفا. )فؿا( مثالً سكجد أهنا طؾك أكقاع، قد كل:ي اسيًؿا 

إليك دراسية وكػصيقؾ ييذه،  كحكياج -حسيب الؿعـيك–ل مقاضع، وقد كل:ي حرًفيا ل مقاضيع 

ذلٌد ًا ٌٙٔـى  كحكاج إلك كػصقؾ. فكػصقؾفا سقل:ي ل أبقاب الـحق، فنذا كاكت بؿعـك الـػل: )

. يعـيل أحيب اليذي أحب ًـا ؼـب(  (. صارت حرف كػل. وإذا كاكت بؿعـك الذي مثؾ: )دزٗضٕ

 كحب. صارت مثؾ الذي اسؿ مقصقل. 

ؾ أدوات آسكػفام أسيؿاء: إٓ )الفياء( و ( ما: صار اسؿ اسكػفام، كًا امسم؟لق قؾت: )

ففذه مـ الؽؾؿيات الكيل  -ل اخكالف الؿعـك-)الفؿزة( صارت اسكػفام. طـدكا أكثر مـ كقع 

 سقف كعبدون.. فعٌؾ مضارع. : ﴾َكْعُبُدونَ ﴿كحكاج إلك كلمؾ. 

 صقب لق قؾـا: اجكفاد؟

 اسؿ، كعؿ.

 أم فعؾ أم... لق قؾـا: سؽقًكا؟ سؽقت... سؽقت: آمرك بالسؽقت، اسؿ

يذا اسؿ... اسؿ، يعـل قد ييدل طؾيك الطؾيب: لؽيـ ٓ يؽيقن فعيالً، ييق اسيؿ: سيؽقٌت، 

 سؽقًكا.

 صقب لق قؾـا: بطؾ؟

 اسؿ، لق قؾـا مثالً: لقت؟ لقت حرف أو فعؾ ماضل؟

، صقيب ويـيد؟ هٚـ  ذلٌـّدا دلةٔـد(   فعؾ ماضل يعـل يؼبيؾ كياء الكلكقيث السياكـة، ميثالً: )

؟ لقت... إذن ما يؼبؾ )كاء الكلكقث السياكـة(، ميع الؿمكيث ميا يؼبيؾ ِّٓدا( هٚ أو ) هٚة  ِّٓدا()
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كاء... إذن لقس فعؾ ماضل، فعؾ ماضل يؼبؾ )كاء الكلكقيث السياكـة(، ليقس فعيالً ماضيًقا، ييق 

 حرف، ٓ يؼبؾ طالمة إسؿاء، وٓ يؼبؾ طالمات إفعال. كعؿ.

ٞ   ، اهباب اوٗيل ل إشقاء الباققة ذكركايا مـ قبؾ. يؾ يـاك مـ سما ؟ بـاب اهلـدَ ٗاهلوٌـ

 فقؿا ُشرح. كػضؾ. مؾة، أو كـكؼؾ إلك الباب الثاينكػك  الؿجال أن لعس

َّٓ َرُسقٌل ﴿ بخصقص )ما( ل ققلف كعالك:السؤال:  ـُ َمْرَيَؿ إِ  .[75]الؿا دة: ﴾َما اْلَؿِسقُ  اْب

 كعؿ.يـا كافقة.. حرف، الؿعـك يق: كافقة حرف، : ﴾َما﴿ :اجلواب

 بخصقص الضؿا ر، وطالماهتا؟السؤال: 

يسييلل إخ طييـ الضييؿا ر، مييا  يييذا ضييؿا ر، يييذا السييمال كػصييقؾل. الضييؿا ر، :اجلواب

؟ الضيؿا ر... الضيؿا ر كيقع واحيد، كيؾ ميا دل طؾيك ميكؽؾؿ، أو مخاَصيب أو غا يب. كفاطالم

ؿ: ٕن (. ألقس )الؽاف( ضيؿقر وقبيؾ حيرف الجير؟ كعيؿ، كيؾ البياب اسيضوٌ  عوٚمكؼقل: )

الحؽؿ واحد... الحؽؿ واحد. إذا كان أبقك مصري: ماذا كؼقل: مصيري. إذن البياب واحيد، 

 إذا َقبِؾ شلٌء مـفا طالمة فالحؽؿ مضطرد ل الجؿقع. 

يـاك طالمة أخرى لالسيؿ، ميا ذكركاييا، كؼبؾفيا كيؾ الضيؿا ر، لؽـفيا كحكياج إليك شيرح 

 ك شرٍح أوسع مـ ذلؽ.وكػصقؾ، ُكذكر ل الؽكب الؿكقسطة، يعـل كحكاج إل

 )قد( يؾ كؼبؾ شلء مـ طالمات آسؿ؟السؤال: 

: والػعيؾ ُيعيرف بؼيد. الؿيراد ابّ  دسَٗكؾؿة )قد( قد كدخؾ طؾقفا الباء، كؼقل اجلواب: 

يـا، يذه العالمات ما كان الؿراد فقف الؿعـك، كيالؿراد بؽؾؿية معـاييا: ٕن الؽؾؿية إصيؾ ل 

ك الذي كدل طؾقف. لؽـ أحقاًكا قد كريد ميـ الؽؾؿية مجيرد الؾػيظ الؽالم أن كريد معـايا، الؿعـ

 فؼط، ٓ كريد معـايا، فنذا أردت مجرد لػظفا: اْكَكَؼَؾت إلك إسؿاء، وصارت اسًؿا. 

ضرب: فعؾ أم اسؿ أم حرف؟ فعيٍؾ مياٍض باكػياق.  ضسب شْٙد عٌّسا(.مثال ذلؽ لق قؾـا: )

ل الؿاضل، كريد الؿعـك الذي دليت طؾقيف، وييق ٕكؽ أن كػقد مـ ضرب: أكف َفَعؾ الضرب 

أكف فعؾ الضرب ل الؿاضل. فنذا قؾت: )ضرب(: فعٌؾ ماضيل... ضيرب: فعيٌؾ ماضيل، ييؾ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

كؼصد بضرب: أكف فعؾ الضرب ل اليزمـ الؿاضيل، ٓ، وإكؿيا كرييد لػيظ الؽؾؿية فؼيط. لػظية 

 لػظفا.: ٕكَؽ أردَت ت خرب)ضرب( صارت مبكدأ وفعٌؾ صار

: ُيعرف بؼد، يعـل ُيعرف بؽؾؿية )قيد( فيلراد الؾػيظ، لؽيـ الؿعـيك بّ  دسَٗاكذلؽ ققل 

د ييذيب زييد، ، الؿعـل الكحؼقيؼ.  قيد ذييب زييد. أو قيذٓب شٙد(... )اد ذٓب شٙد(كلن كؼؾ: )

 وكػقد الكؼؾقؾ. كعؿ.

 ، ويق باب اخطراب، لعؾـا كبدأ بلولف.أب٘اب اآلدسًٗٚٞمـ  اهباب اهجاُٛكـكؼؾ إلك 

 بباب اإلعسا
: كعرييػ الؿعيرب املطـلهٞ اوٗىل . ثـدخ ًطـا٢ى   اهبـاب رحؿف اهلل ل ييذا  ابّ  دسَٗسقذكر 

ٞ : أقسيام اخطيراب. ٗاهجاُٚٞوالؿبـل.  : طالميات اخطيراب. سيقذكر كعرييػ الؿعيرب ٗاهجاهجـ

 والؿبـل، وأقسام اخطراب، وطالمات اخطراب.

ٗالـس اهلوـٍ اللـةد  اهل٘اًــى    اإلعــساب ٓـ٘ تغـٚ  أ  فؼيال رحؿيف اهلل كعيالك: بياب اخطيراب. 
 اهدالوٞ عوٚٔا هفّعا أٗ تقدّٙسا. 

يذا الباب الثاين... باب اخطراب، ويق أيؿ أبقاب الـحق، وفقف أكثر الؼقاطيد وإصيقل 

الكل كضبط يذا العؾؿ، طؾؿ الـحق. وكثقٌر مـ ضعػ الطالب يل:ي مـ ضعػفؿ ل ييذا البياب، 

ٕكف ققاطد وأصقل كل:ي أمثؾكفا كطبقؼقة فقؿيا بعيد، أمثؾكفيا وإيؿالفؿ إياه، ٕكف ل أول الـحق، و

الكطبقؼقة كل:ي ل الػروع، ابكداًء مـ الؿبكدأ والخرب إليك آخير الـحيق. لؽيـ يـيا ُكيذكر الؼقاطيد، 

يعـل ققاطد ققالب كؾق ققالب، أحقاًكا جافية، وأحقاًكيا بيال أمثؾية، فيال يـكبيف لفيا الطاليب، أو ٓ 

 يكؼـفا. 

فؿة الشارح: أن يبقـ أيؿقكفيا واركباصفيا بيإبقاب الكيل سيكل:ي... كيؾ الـحيق ويـا كل:ي م

الؼادم... كؾ الـحق دون اسكثـاء، كؾ الـحق، الؿبكدأ والخرب والـقاسخ، والػاطؾ والؿػعقل بف 

والؿػاطقؾ الخؿسة والكؿققز والحال والبدل إلك آخره، كؾ الـحيق سيقعكؿد طؾيك ييذا البياب. 

معـيك ذليؽ أكيؽ أكؼـيت أكثير إبيقاب الؼادمية، ٕن كيؾ ميا ُيؼيال ل ييذا فنذا أكؼـيت البياب، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الباب، كؾ ما ُيؼال ل يذا الباب ٓبد أن كطبؼف طؾك كؾ أبقاب الـحق الؼادمة. ييذا البياب كؾيف 

ٓبد أن كطبؼف طؾك الؿبكدأ وطؾك الخرب وطؾك الػاطؾ وطؾك الحال، فنذا لؿ كيكؼـ ييذا البياب، 

كصؾ إلك الؿبكدأ ٓبد أن كػفؿف ما ة بالؿا ة مـ أوليف إليك آخيره، لؽيـ  فؿعـل ذلؽ أكؽ طـدما

إذا أكؼـت يذا الباب: فؿعـك ذلؽ أكؽ أكؼـت طؾك إقؾ خؿسقـ أو سيكقـ أو سيبعقـ بالؿا ية 

مـ الؿبكيدأ والخيرب. بياقل معؾقميات إضيافقة بالـسيبة لؾخيرب، كعرييػ وأقسيام، وكيذا. ككؼـفيا 

 حقـذاك.

أهنؿ إذا شرحقا ييذا البياب: ٓ يعقدوكيف  -ل الـحق–لؽكب العؾؿقة واخشؽال خاصًة ل ا

طؾقييف. أكييت ففؿكييف أن يجييب أن كطبؼييف طؾييك كييؾ ـبِّفييقَن بعييد ذلييؽ ل إبييقاب الؼادميية، ٓ ي

فيقن الؿبكيدأ كؼديؿيف،  إبقاب الؼادمة. فؿا يـبفقن طؾقيف، يعـيل الؿبكيدأ ميثالً إذا شيرحقه: يَعرِّ

إلك آخره، لؽـ ما يؼيقل ليؽ الؿبكيدأ إذا كيان معرًبيا: فُقعيَرب هبيذه  كلخقره، حذفف، أحؽامف...

الطريؼة، وإذا كان مبـًقا: فُقعَرب هبذه الطريؼة، وإذا كيان مثـيًك أو جؿًعيا ُيعيَرب هبيذه الطريؼية. 

ففذه إمقر ُذكرت ل باب اخطراب: فال ُكعاد ل باب الؿبكدأ وإبقاب إخرى الؼادمية، ميع 

دأ والخيرب والػاطيؾ والؿػعيقل بيف قيد كؽيقن ُمْعَربية وقيد كؽيقن مبـقية، فقخكؾيػ أن كؾفا الؿبك

إطراهبا. قد كؽقن مثـك أو جؿع: فقخكؾػ إطراهبا، فالبد مـ إكؼان يذا الباب جقًدا، فػقيف أكثير 

 الؼقاطد وإصقل الـحقية.

ل كيالم ، ييل ضيايرة، ضيايرٌة ل الؾغية اككشيػفا الـحقييقن مـيذ الـظير امللسب ٗاملبينباب 

العرب، طـدما كظر أوا ؾ الـحقيقن ل كالم العرب: لؽل يسكـبطقا مـف الؼقاطد، اككشػقا ييذه 

الظييايرة. ويييل أن الؽؾؿييات ل الؾغيية العربقيية كقطييان: كؾؿييات واضييحة، وكؾؿييات غامضيية. 

كؾؿات واضحة: أي إطراهبيا واضي . كؾؿيات غامضية: أي إطراهبيا غيامض. كؾؿيات إطراهبيا 

ن معـايا واض . وغامضة ٕن معـايا غيامض. كيل:ي بؿثيال، ليق قؾيت لؽيؿ: واض ، لؿاذا؟ ٕ

. صقيب، أكسَ لاهْد فّٔدا()أكَرَم(: فعؾ ماٍض، الػعؾ الذي طـدكا اخكرام ) )أكَسَ لاهْد فّٔدا(...

ـْ الُؿْؽيَرم اليذي وقيع  ـْ الُؿْؽِرم؟ يعـل الذي فعؾ اخكرام؟ خالٌد. صقيب، َمي الػعؾ: اخكرام. َم
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

كرام؟ ففًدا. كقػ طرفكؿ أن خالٌد يق الُؿْؽِرم الػاطؾ؟ ميـ الضيؿة. وكقيػ طيرفكؿ أن طؾقف اخ

 ففًدا يق الُؿْؽَرم الؿػعقل بف؟ مـ الػكحة. 

إذن فخالٌد إطرابف واض  ٕن طؾقف طالمة... طالمية... معـيك طالمية؟ ميـ العؾيؿ. طالمية 

أراد أن يكػيــ ل الؽيالم، فؼيال:  -أو كػيس الؼا يؾ-ُكْعؾِؿ بنطرابف، وكذلؽ ففًدا. فؾق أن قيا الً 

الؿػعقل بيف: ففيًدا -( لعرفـا أن الُؿْؽِرم الػاطؾ: خالد وإن كلخر، وأن الؿْؽِرم أكسَ فّٔدا لاهْد)

إذن فخالد وففد إطراهبؿيا واضي  أو غيامض؟ واضي ، معـايؿيا  -لقجقد الػكحة-وإن كؼدم 

 واض  بسبب وجقد طالمة اخطراب.

ٕٔ(   آخير: كؿيا كؼيقل ميثالً: ) صقب، ولق كظركا إليك مثيال . ويؼيقل اسيؿف أكـسَ ٓـءال١ٔ ضـٚب٘ٙ

ٕٔ()سقبقيف( )يمٓء( اسؿ إشارة. ) . الػعؾ الذي طـيدكا أكسَ ضٚبٕ٘ٙٔ ٓءال١ٔ(. )أكسَ ٓءال١ٔ ضٚب٘ٙ

اخكرام، صقب مـ الؿؽرم الػاطؾ والؿؽرم الؿػعيقل بيف؟ ييمِٓء كسيرة، سيقبقيِف كسيرة. مثيؾ 

اهبؿييا؟ ٓ، لػظفييؿ مثييؾ بعييض. فييالؾػظ يـييا مييا دل طؾييك بعضييفؿا، يييؾ لػظفؿييا دل طؾييك إطر

 اخطراب، لػظفؿا غامض. 

 طٚبو كٚف تلس  اآلْ امللِٟ؟ ٙلين امُلِلِسَ ًّ امُلِلَسَ؟ 
ما كسكطقع أن كعرف ذلؽ مـ الؾػظ... مـ لػظفؿا، ٓ كعرفيف إٓ ميـ كركقبفؿيا، يجيب أن 

ٕٔ( أِكـَسَ ٓـء  ُكؼدم الػاطؾ، ويجيب أن كيمخر الؿػعيقل بيف... ) . ميـ الػاطيؾ الُؿْؽيِرم؟ ال١ٔ ضـٚب٘ٙ

أكــسَ يييمٓء. والؿػعييقل بييف الُؿْؽييَرم؟ سييقبقيف. ٓ يجييقز لفييذا أن يكػييــ ل الؽييالم، ويؼييقل: )

لػفؿـيا أن الػاطيؾ: سيقبقيف. يعـيل بطيؾ الؽيالم،  أكسَ ضٚبٕ٘ٙٔ ٓءال١ٔ(. لق قال: )ضٚبٕ٘ٙٔ ٓءال١ٔ(

... واضيحة الؿعـيك. لؿياذا؟ ٕن فسد الؿعـك، فـحيق )خاليد( و)ففيد( ييذه كؾؿيات واضيحة

 إطراهبا واض ؟ لؿاذا؟ 

ٕن لػظفا يدل وُيعؾِؿ بنطراهبا. فؼط مجرد الؾػظ، مـذ أن كسؿع )ففٌد( كعرف مباشرًة أكيف 

يَؽ طؾيك اخطيراب، وأطؾؿيؽ  مرفقع. )خالًدا( كعيرف مباشيرًة أكيف مـصيقب. مجيرد الؾػيظ َدلَّ

 اخطراب. لؿاذا؟ ٕن لػظف واحد ٓ يكغقر. ما كدل طؾك شلٍء مـ  )ٓءال١ٔ(باخطراب. لؽـ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ٕٔ(  فاطؾ: ) )ضـوٌ  عوـٟ   . مجيرور: أكـسَ ضـٚبٕ٘ٙٔ ٓـءال١ٔ(   .  مػعيقل بيف: )أِكَسَ ٓـءال١ٔ ضـٚب٘ٙ

لزم لػًظا واحًدا ٓ يكغقر بكغقير اخطيراب، بحقيث أن لػظيف يكيل ر بياخطراب فقبيقـ ليؽ  ٓءال١ٔ(.

لد ففذا يكل ر باخطراب. لػظف... صيقرة اخطراب، والؾػظ واحد مفؿا كان إطرابف. بخالف خا

زأٙـ   : مرفيقع. )دـا١ لاهـْد(  الؾػظ... صقرة الؾػظ كبقـ لؽ اخطراب، ٕكف يكيل ر بياخطراب. )

مجرور. إذن فالؽؾؿات إما أن ككغقير بكغقير اخطيراب، أو ٓ  ًسزت غاهٕد(:مـصقب. ) لاهّدا(:

 ككغقر، يعـل كؾزم حالة واحدة. 

ل ككغقر بكغقر اخطراب، فؿجرد لػظفا يخربك وُيعؾؿؽ بنطراهبيا. صقب، يذه الؽؾؿات الك

إطراهبييا واضيي  أو غقيير واضيي ؟ واضيي . يؼييقل العييرب: أطربييُت طؿييا ل كػسييل، يعـييل بقـكييف 

ووضييحكف. فالييذي ل كػسييل حقـمييٍذ ُمْعييرب، يعـييل َبييقِّـ وواضيي . فؿييا معـييك كؾؿيية معييرب ل 

 الؾغة؟

يعـيل َبقَّـكيف... وضيحكف: ففيق ُمْعيرب يعـيل ُمَبيقِّـ  كؾؿة ُمْعرب يعـل َبقِّـ وواض . أطربكيف

وواض . كذلؽ ل الـحق كؾؿة ُمْعربية، ميا معـيك ُمْعيرب؟ يعـيل واضي  وَبيقِّـ، معـياه واضي  

 وَبقِّـ: ٕن إطرابف َبقِّـ وواض . لؿاذا إطرابف َبقِّـ وواض ؟ ٕن مجرد لػظف يدل طؾك إطرابف.

، لقس واضًحا، لقس َبقِّـًيا، وإكؿيا يؾيزم حالية واحيدة مفؿيا أما الـقع الثاين، ٓ، لقس ُمْعرًبا

كغقر إطرابف: فقسؿقكف مبـيل... يسيؿقكف مبـيل، كشيبقفا ليف بيالؿبـل... الجيدار الؿبـيل. )القيقم، 

غًدا، أمس، برد، حر( ما يكغقر، ما يكل ر...  ابت... مبـل كذلؽ، كلن العرب بـت الؽؾؿة طؾيك 

اخطراب وٓ ُكبِّييقـ لييؽ اخطييراب. فؽييان مييـ العييدل والحييؼ يييذه الحركيية بـيياًء: فييال ككييل ر بيي

واخكصاف: أن يؿقز بقـ الـيقطقـ، وييذا اليذي فعؾيت العيرب، وييذا اليذي فعؾيف الـحقييقن: 

 ل الـحق.  اهضسٗزٝ اهجاُٚٞفؿقزوا الُؿْعربات طـ الؿبـقات. ويذه يل 

ٓبيد ل ذيـيؽ أميًرا - كيؾ كؾؿية كرييد أن ككعاميؾ معفيا كعيامالً كحقًييا ضسٗزتاْ يف اهِخ٘:

أن كبقـ يؾ يل اسؿ، أم فعؾ، أم حرف؟  ؿ كبقـ ييؾ ييل ُمْعيرب أو مبـيل:  -ضرورًيا مباشرةً 

ٕن الُؿْعييرب لييف إطييراب يخكؾييػ طييـ الؿبـييل، ولييف أحؽييام كخكؾييػ طييـ الؿبـييل، بييؾ لييف 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

مصطؾحات خاصة كسكعؿؾفا مع الُؿْعرب، ٓ كسكعؿؾفا مع الؿبـل. الُؿْعرب لف مصيطؾحات، 

أن كؿقز الؿعربات طيـ الؿبـقيات.  -فؼط–لؿبـل لف مصطؾحات. غرضـا أن ل يذا الباب وا

 ييؿ سييـعرف فقؿييا بعييد كقييػ ُكْعييِرب الؿعييرب وككعامييؾ معييف، مييا الؿصييطؾحات الؿـاسييبة لييف، 

 وكذلؽ الؿبـل.

: أن الُؿْعرب يق الذي يكغقر بكغقر إطرابف، والؿبـل يق اليذي يؾيزم حالية واحيدة. اخلدصٞ

يب بيف اخطيراب، يسيكجقب لإلطيراب. والؿبـيل رأسيف  الؿعرب يكل ر باخطراب. يؼقلقن: يكَؾعَّ

يابس، كؾؿاكيف  ابكية، ميا يكغقير أبيًدا. فيالـحقيقن أن يؿقيزون بيقـ الُؿْعيرب والؿبـيل. يؼيقل: 

اككبف... اككبف. فالؿعربات خذ إطراهبا ميـ لػظفيا... خيذ إطراهبيا ميـ لػظفيا. الؿبـقيات اككبيف ٓ 

ًـسزُت  راهبا مـ لػظفا، ٓ يغركؽ لػُظفا: فنن لػظفا ٓ يدل طؾيك إطراهبيا. فينذا ُقؾيَت: )كلخذ إط
 . فكلخذ مـ لػظ )خالٍد( حؽؿف اخطرابل ويق الجر، كؼقل: حؽؿف الجر. غاهٕد(

ٕٔ(لؽـ: ) : إذا كـت ميا كعيرف أن )سيقبقيف( مبـيل طؾيك الؽسير: سيكغرت بؾػظيف: دا١ ضٚب٘ٙ

ع الخطيل. فكجيد ميـ ٓ يػيرق بيقـ الُؿْعيرب والؿبـيل: يؼيقل ل وكؼقل ُحؽؿيف الجير، ويـيا يؼي

ٕٔ(إطراب: ) . )سقبقيِف(: اسؿ مجرور وطالمة جره الؽسرة. لؿاذا؟ اغرت بيالؾػظ. ليؿ دا١ ضٚب٘ٙ

يعرف أكف مبـل، وأن الؿبـل ٓ ييدل لػظيف طؾيك إطرابيف. الؿبـيل ٓ، الؿبـيل إطرابيف كلخيذه ميـ 

ٕٔ( بد أن كعرف ما طالقة )سقبقيف( بالذياب. )الجؿؾة، مـ السقاق، مـ الؿعـك. ٓ . ذٓب ضـٚب٘ٙ

ما طالقة )سقبقيِف( بالذياب؟ يق الذي فعيؾ اليذياب، يصيقر فاطيؾ. فيالؿبـل إطرابيف أصيعب 

 قؾقالً مـ الؿعرب. 

الـحقيقن أن ُيؿقيزون ليؽ بيقـ الؿعيرب والؿبـيل، يؼيقل: اككبيف! اككبيف! الؿعربيات خيذ 

ميـ لػظفيا، الؿبـقيات: اككبيف! ٓ كلخيذ إطراهبيا ميـ لػظفيا، ٓ  إطراهبا ميـ لػظفيا، خيذ إطراهبيا

 يُغركَّؽ لػُظفا، فنن لػظفا ٓ يدل طؾك إطراهبا. 

حؽؿفا اخطرابل وييق الجير، كؼيقل  "خالدٍ "، فكلخذ مـ لػظ "مررت بخالدٍ "فنذا قؾت: 

غرت مبـيل طؾيك الؽسير، سيك "سيقبقيف"، إذا كـت ما كعرف أن "جاء سقبقبف"حؽؿف الجر، لؽـ 

 بؾػظف، كؼقل حؽؿف الجر، ويـا يؼع الخطل.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

اسيؿ  "سيقبقيف"، "جياء سيقبقيف"كجد مـ ٓ ُيػرق بقـ الُؿعرب والؿبـل يؼقل ل إطيراب 

مجرور وطالمة جره الؽسرة، لؿياذا؟ اغيرت بيالؾػظ، ليؿ يعيرف أكيف مبـيل، وأن الؿبـيل ٓ ييدل 

 لػظف طؾك إطرابف. 

ؿؾة، مـ السقاق، مـ الؿعـيك، ٓ بيد أن كعيرف ميا الؿبـل ٓ، الؿبـل إطرابف كلخذه مـ الج

بالييذياب؟ يييق الييذي فعييؾ  "سييقبقيف"مييا طالقيية  "ذيييب سييقبقيف"طالقيية سييقبقيف بالييذياب، 

 الذياب، يصقر فاطؾ، والؿبـل إطرابف يعـل أصعب قؾقاًل مـ الُؿعرب. 

 صقب، كؾ يذا الؽالم، والكعريػ الؿعرب: الذي يكغقر بكغقر اخطراب.

 ذي يؾزم حالة واحدة، يذا كعريػ.الؿبـل: ال 

لؽـ يذا الكعريػ كاٍف لؾكؿققز بقـ الُؿعربات والؿبـقات؟ ٓ، ٓ ُيؿقز لؽ بقـ الُؿعربات 

والؿبـقات، مع أن يذه ضرورة، ما معـك ضرورة؟ يعـيل كيؾ كؾؿية ل الؾغية العربقية اسيًؿا، أو 

قيية، فـحكيياج إلييك أمييٍر غقيير فعيياًل، أو حرًفييا، كييؾ كؾؿيية ٓ بييد أن كعييرف يييؾ يييل ُمعربيية أو مبـ

اخطراب ُيؿقز لـا الُؿعربات كؿققًزا واضًحا دققًؼا طـ الؿبـقات، كقػ سـؿقز كؾ كؾؿة ل الؾغية 

العربقة طـ الؿبـقات؟ إصقل ل الؾغة العربقة أكثر مـ  ال قـ ألػ، إصقل فؼط، وإصيؾ 

 وز خؿسة آٓف.ملخقذ مـ طشرة كؾؿات، بقـؿا الؾغة اخكجؾقزية أصقلفا ٓ يكجا

أكيقا بطريؼية سيفؾة ٓ ككجياوز خؿسية أسيطر، حصيروا  -جزايؿ اهلل كؾ خقر -الـحقيقن

ليؽ كييؾ الؽؾؿيات ل الؾغيية العربقيية، وبقـيقا ُمعرهبييا ميـ مبـقفييا، لؽييـ اطكؿياًدا طؾييك الضييرورة 

إولك، الذي ففيؿ الضيرورة إوليك سقسيكػقد مـفيا أن ل الضيرورة الثاكقية، اليذي ميا ففيؿ 

لك، لـ يػفؿ الثاكقة، يذا الذي كؼقلف الـحق يلخيذ بعضيف بيبعض، كحيـ طرفـيا أن الؽؾؿية: إو

اسٌؿ، وفعٌؾ، وحرٌف معـك، ومقزكيا بقـفيا، ٓ كؼيؾ ليل أن كقيػ ُأمقيز آسيؿ طيـ الػعيؾ طيـ 

 الحرف! اككفقـا مـ يذه، ومّقزكا بقـفا، أن ُكريد أن ُكؿقز بقـ الؿعرب والؿبـل. 

حرف، حرف الؿعاين، مقزكايا مـ قبؾ، وطرفـا أهنا أكقاع حروف الجر، صقب، كل:ي إلك ال

حروف كصب، حروف جزم، حيروف الـيداء، ...إليك آخيره، كيؾ الحيروف كجؿعفيا، وكؼيقل 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الحروف كؾفا مبـقة، الحروف كؾفيا مبـقيٌة طؾيك مياذا؟ طؾيك حركية أخرييا، مبـقيٌة طؾيك حركية 

 ة لفا باخطراب، أخريا أًيا كاكت الحركة، حركة الؿبـل ٓ طالق

(: حرف مبـل طؾك السؽقن، وكذلؽ )ل(، و)طؾك(، ـْ
 )مِ

)طؾك( مخكقم بإلػ، إلػ يعـل إليػ الؿديية، إليػ دا ًؿيا سياكـة، وإليػ غقير  

الفؿزة، الفؿزة يذه حرف صحق  )َأ(، )إِ(، )ُأ(، لؽـ يذه إلػ الؿدية سقاء كاكت واقػة أو 

 ساكـة، كا ؿة يل ألػ، إلػ دا ًؿا 

 وإذا قؾت: )سقَف( يذا حرف مبـل طؾك الػك ، 

 )جاء محؿٌد وخالٌد(: )و( حرف ططػ مبـل طؾك الػك ، 

(: مبـل طؾك الػك   ) ؿَّ

 فنذا قؾت: )الؽكاُب لزيٍد(، )ليِ( حرف جر مبـل طؾك الؽسر

صقب، مبـيل طؾيك الضيؿ ليف مثيال وييق )مـيُذ(: حيرف جير سيقذكره ابيـ آجيروم ل آخير 

 ، )مـُذ(: حرف جر مبـل طؾك الضؿ،إجرومقة

 إًذا فالحروف كؾفا مبـقة اككفقـا مـ جزء الؾغة العربقة، 

 ســكؼؾ إلك إفعال، إفعال ل الؼسؿة السابؼة: ماٍض، وأمر، وُمضارع، ومقَّزكا بقـفا،

الؿاضييل أكييقاع وأشييؽال ل:  ال ييل، ول ُربيياطل، ول ُخؿاسييل، ول ُسداسييل )ذيييب، 

، واسييكخرج(، ل فعييؾ كييام، وفعييؾ كيياقص... إفعييال كثقييرة، كييؾ إفعييال وأقبييؾ، واكطؾييؼ

الؿاضقة أن كحصريا بعد ما مقَّزكايا مـ قبيؾ بعالميٍة مؿقيزة، وكؼيقل: كيؾ إفعيال الؿاضيقة 

مبـقة، كؾ إفعال الؿاضقة مبـقة، مبـقيٌة طؾيك مياذا؟ سيقذكر لـيا ابيـ آجيروم ل البياب الثاليث، 

 قـ كؾ فعؾ ومعف إطرابف، إًذا فإفعال الؿاضقة كؾفا مبـقة أيًضا. ويق باب إفعال، سُقب

 كـكؼؾ إلك إمر، أفعال إمر الؿخكؾػة بلكقاطفا أيًضا مبـقة.

 ااي ابّ ًاهم يف اوهفٚٞ:  
َٚا ِٔ ٍّ ُبــ ًُٔض َٗ ًٍِس   َٗٔفِلُى َأ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 إًذا فإفعال الؿاضقة، وأفعال إمر كؾفا مبـقة لقس فقفا شلٌء ُمعرًبا.

ماذا بؼل؟ الؿضارع، وآسؿ، قبؾ الؿضارع وآسيؿ ضيع خًطيا، خًطيا يؼسيؿ الؽؾؿيات 

 قسؿقـ:

 :الذي سبؼ يشؿؾ الحروف، والؿاضل، وإمر. اهقطٍ اوٗي 

 :ُٛيشؿؾ الُؿضارع، وآسؿ. ٗاهقطٍ اهجا 

يذا الخط سـسؿقف خط اخطراب، أو خيط آسيكقاء، اليذي سيقدل، ييذا خيط اخطيراب 

سقػفؿ اخطراب، ٕن يق الذي ُيؿقز لؽ اخطراب الصحق ، فاككبفقا  -اهلل بنذن -الذي يػفؿف

 إلك يذا الخط ٕين سلطقد إلقف.

 صقب، كـكؼؾ إلك ما بعد خط اخطراب ويشؿؾ: الؿضارع، وآسؿ.

الؿضارع يؾ يق ُمعرب؟ ٓ، يؾ يق مبـل؟ ٓ، قد يؽقن معرًبا وقد يؽيقن  ُبدأ باملضازع:

ُمعييرب، وُيبـييك ل حييالكقـ فؼييط: إذا اكصييؾت بييف كييقن الـسييقة، أو كييقن  مبـًقييا، الؿضييارع أكثييره

 الكقكقد. 

 الُؿضارع ُمعرٌب إٓ إذا اكصؾت بف كقن الـسقة، أو كقن الكقكقد، ُكعقد...

الُؿضييارع ُمعييرٌب، مييا معـييك الؿضييارع ُمعييرٌب؟ مييا معـييك معييرب؟ يعـييل يكغقيير بكغقيير 

قر بكغقر اخطراب إٓ ل حالكقـ إذا اكصؾت بيف اخطراب، طرفـا يذا معـك ُمعرب، الؿضارع يكغ

كقن الـسقة، أو كقن الكقكقد، إذا اكصؾت بف كقن الـسيقة، أو كيقن الكقكقيد، يكغقير أو يؾيزم حالية 

واحييدة؟ يؽييقن مبـييل، يعـييل يؾييزم حاليية واحييدة حقـمييٍذ، وٓ يسييكجقب لإلطييراب، وٓ يكغقيير 

 كلكد مـ صحكف. باخطراب، واكظر ل صحة يذا الؽالم، كؾ ما كدرسف 

لق قؾـا مثاًل: )يذيب(، كؼقل: )يذيُب محؿٌد مبؽيًرا(، )ليـ ييذيَب محؿيٌد مبؽيًرا(، )ليؿ 

يذيْب محؿٌد مبؽًرا(، يـا كغقر )يذيُب(، )يذيَب(، )يذيْب(، ص  ُمعرب )محؿيٌد ييذيُب(، 

)محؿٌد لـ يذيَب(، )محؿٌد لؿ يذيْب(، معيرب، صقيب، )الرجياُل ييذيبقْن(، و)الرجياُل ليـ 

ذيبقا(، و)لؿ يذيبقا(، إًذا )يذيبقن( مكغقر أم  ابت؟ مكغقير، معيرب أو مبـيل؟ معيرب، ٕكيف ي
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

يذه لقست كقن الـسقة، كقن الـسقة يل الكل كدل طؾك جؿيع ممكيث، كيقن الكقكقيد يعـيل كيقن 

 مشددة أو ساكـة كدل طؾك كؼققد الػعؾ، يذه ٓ، لقست مشددة، وٓ ساكـة، )يذيبقَن(

ـَ باجكفاد(،صقب، لق قؾـا )الط  الباُت يدُرس

 الطالبات: اسؿ ل ابكداء الجؿؾة، ففق مبكدأ، وسقل:ي الؽالم طـ الؿبكدأ، الطالبات مبكدأ

: يذا فعؾ مضارع، سقل:ي ل الباب الؼادم باب اخطراب، أن الؿضارع: ـَ  يدُرس

إذا ُسبؼ بـاصب: فحؽؿيف الـصيب، وكقاصيبف: أن، وليـ، وكيل، وإًذا، وإذا ُسيبؼ بجيازم: 

 حؽؿف الجزم، وجقازمف: لؿ، ولّؿا، وٓم إمر، وٓ الـايقة، وأدوات الشرط جازمة،

 وإذا لؿ ُيسبؼ بـاصب وٓ بجازم: فحؽؿف الرفع.

(: يؾ ُسيبِؼ بـاصيب )أن، ليـ، كيل، إًذا(؟ ٓ، ييؾ ُسيبؼ بجيازم )ليؿ، " ـَ الطالبات يدُرس

ا ميا حؽؿيف الـصيب، أم الجيزم، أم لّؿا، ٓم إمر، ٓ الـايقية، أدوات الشيرط الجازمية؟ ٓ، إذً 

(، الػعيؾ الؿضيارع ييق )ييدُرس(، ميا آخير  ـَ الرفع؟ الرفيع، حؽؿيف الرفيع، )الطالبيات يدُرسي

ـَ باجكفيياد(؟  حييرف ل يييدرس؟ )السييقـ(، مييا حركيية )السييقـ( ل ققلييؽ )الطالبييات يدُرْسيي

 السؽقن، صقب.

(، ما حركية أخير ـَ الػعيؾ )ييدُرْس(؟  يات كاصب، مثؾ )لـ( كؼقل: )الطالبات لـ يدُرس

 طؾك السؽقن.

ـَ باجكفاد(، السؽقن   يات جازم، مثؾ )لؿ( كؼقل: )الطالبات لؿ يدُرس

الػعؾ يـا ل الرفع، والـصب، والجزم اخكؾػ إطرابف، يؾ اخكؾػ باخكالف اخطراب أم 

 لزم حالة واحدة؟ إًذا معرب أم مبـل؟ مبـل، صحق . 

ـّ يا محؿد؟(صقب، لق اكصؾ بـقن الكقكقد مثؾ: )يؾ كذيَ   َب

)كذيب( فعؾ مضارع، وطرفـا إطرابف قبؾ قؾقؾ، ييؾ ُسيبِؼ بـاصيب )أن، ليـ، كيل، إًذا(؟ 

ٓ، يؾ ُسبؼ بجازم )لؿ، لّؿا، ٓم إمر، ٓ الـايقة، أدوات الشرط الجازمية؟ ٓ، أكيا أقصيد أن 

حؽؿيف؟ ُأكرر الؿعؾقمات، لؽل يثُبت إطراب الػعؾ طـدكؿ، لؿ ُيسيبؼ بـاصيب وٓ بجيازم ميا 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

(، الػك .  َـّ (، )كذَيَب(، )َب ـّ  الرفع، وأخر الػعؾ )يذيب(، )الباء(، ما حرككف؟ )يؾ كذَيَب

(، ٓ جازمية، إًذا الػعيؾ  ـّ صقب كل:ي بجازم مثؾ )ٓ الـايقة(، اهنل طـ الذياب، )ٓ كيذَيَب

(، أخيير الػعييؾ )البيياء( مييا حرككفييا؟ الػيي ـّ ك ، بعييديا حؽؿييف الجييزم، )ٓ كييذَيَب(، )ٓ كييذَيَب

اسكجاب أو لؿ يسيكجب لإلطيراب؟ ليؿ يسيكجب، وليؿ يكغقير بياخطراب، إًذا كيالم الـحيقيقـ 

 صحق . 

 الػعؾ الؿضارع إذا اكصؾ بف كقن الـسقة وكقن الكقكقد يؾزم:

إذا اكصؾ بف كيقن الـسيقة يؾيزم السيؽقن، كؼيقل مبـيل طؾيك السيؽقن، وإذا اكصيؾ بيف كيقن 

 ك .الكقكقد يؾزم الػك ، كؼقل مبـل طؾك الػ

 صقب، ما سقى ذلؽ، ُمعرب يعـل: يكغقر بكغقر اخطراب، يذا الُؿضارع. 

صقب، وآسؿ، آسؿ صبًعيا ييق أكثير مقضيقع الـحيق، وييق اليذي فقيف يعـيل اخشيؽال، 

 واخطراب.

 آسؿ لقس ُمعرًبا، وٓ مبـًقا بؾ بعضف ُمعرب، وبعضف مبـل.

 كٌا ااي بّ ًاهم يف اوهفٚٞ:   
 ًبينٗاالضٍ ًِٕ ًلسب ٗ

إسييؿاء بعضييفا معييرب، وبعضييفا مبـييل، مييا الييذي ُيشييبف إسييؿاء ل ذلييؽ؟ الؿضييارع، 

بخييالف الؿاضييل وإميير، مييـ يـييا كؼييػ، وكسييلل طييـ إفعييال الكييل ُقسييؿت إلييك: ماضييل، 

 ومضارع، وأمر

 الؿاضل ماضًقا؟ ٕكف يؼع ل الزمـ الؿاضل.
ّ

 ماضل، لؿاذا ُسؿل

زمـ إمر! ٓ، ٕكف ييدل طؾيك إمير، آسيؿ ميلخقذ  لؿاذا ُسؿل إمر أمًرا؟ ٕكف يؼع ل

 مـ أيـ... واض ؟

 ُمضارًطا؟ 
ّ

طيـ زماكيف، والعالقية بيقـ كؾؿية حاضير، كسلل صقب، والؿضارع، لؿاذا ُسؿل

ومسكؼبؾ، وبقـ كؾؿة مضارع؟ ما ل، ماضيل ٕكيف ل اليزمـ الؿاضيل، أمير ييدل طؾيك إمير، 

الؿضارع لؿاذا ُسؿل مضيارًطا؟ ٕكيف ُيضيارع، ييق  يعـل آسؿ ملخقذ مـ الي... واض ، يعـل
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الػعييؾ الييذي ُيضييارع آسييؿ، مييا معـييك ُيضييارع؟ ُيشييابف، ُيشيياهبف ل أشييقاء كثقييرة مـفييا قبييقل 

 اخطراب، وأكف يؼع مققعف، وُيعرب إطرابف... إلك آخره، ولفذا ُسؿل مضارًطا. 

د كسكؿر طشر دقا ؼ، لؽيل كعقد إلك إسؿاء، آسؿ مـف ُمعرب، ومـف مبـل، يعـل كحـ ق

 ٓ ُكثؼؾ طؾقؽ فؼط خذوا يذه الؿعؾقمة لـؼػ طـد أكقاع اخطراب.

إسؿاء قؾـا بعضيفا معيرب، وبعضيفا مبـيل، إكثير فقيف وإصيؾ اخطيراب، إصيؾ ل 

 إسؿاء وإكثر ل إسؿاء اخطراب، كؼقل:

 )جاَء محؿٌد(، )رأيت محؿًدا(، )سؾؿُت طؾك محؿٍد(. 

 ٌد(، )بـقُت مسجًدا(، )صؾقت ل مسجٍد(.)يذا مسج

 )جاء الؿسؾؿقن(، أكرمت الُؿسؾؿقـ(، )سؾؿت طؾك الؿسؾؿقـ(.

 ككغقر بكغقر اخطراب، يذا إصؾ ل إسؿاء، وإكثر ل إسؿاء.

يـاك أسؿاء مبـقة ويل محصقرة، أسؿاء مبـقة محصقرة، يـا ٓ بد مـ الحػظ، يـا ٓ بيد 

 ؾ آسكظفار، يعـل إذا ورد طؾقؽ كعرف يذا مبـل، ويذا ُمعرب.مـ الحػظ، أو طؾك إق

 إسؿاء الؿبـقة أشفريا طشرة لـ كذكريا؟ سـذكر أيؿفا. 

 أٍٓ اومسا١ املبِٚٞ:
، وطرفـا أن الضيؿقر: كيؾ اسيؿ دل طؾيك ُميكؽؾٍؿ، أو ُمخاصيب، أو غا يب، اهضٌا٢س اوٗي:

لييق قؾييت مييثاًل: )ذيبييُت(، )ذيبييَت(،  الضييؿا ر كؾفييا مبـقيية، سييقاًء كاكييت مكصييؾة أو مـػصييؾة،

)ذيبِت( ما طالقكف بالػعؾ؟ فاطؾف، صقب، ُأخاصبؽ )ذيبَت( ما طالقكيؽ بالػعيؾ؟ فاطؾيف، )ييا 

يـييد ذيبييِت( مييا طالقكفييا بالػعييؾ؟ الػاطؾيية، كؾـييا فيياطؾقن لؾػعييؾ، ومييع ذلييؽ )ذيبييت( ، 

بت لشيلء أخير، و)ذيبَت(، و)ذيبِت( معـك ذلؽ أن الكاء لؿ كسكجب لإلطراب، إكؿيا اسيكجا

لؾكؽؾؿ، والخطاب، والكلكقث، والكذكقر، يعـل أهنا لؿ ككل ر بياخطراب، كؾيزم حالية واحيدة، أو 

ككييل ر بشييلء آخيير غقيير اخطييراب، فؾييق قؾـييا يييذه مبـقيية كيياء الؿييكؽؾؿ دا ًؿييا مبـقيية مييا ككغقيير، كيياء 

 ؽذا.الخطاب دا ًؿا مػكقحة ما ككغقر، كاء الُؿخاصبة دا ًؿا مؽسقرة ما ككغقر، وي
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

، اسؿ اخشارة ماطدا الُؿثـك، اسؿ اخشيارة يعـيل اضٍ اإلغازٝ، االضٍ اهجاُٛ املبين: اومسا١

)يذا وإخقاكف(، فنذا اسكثـقـا الُؿثـك: فنكـيا كؼصيد )ييذا، وييذه، وييمٓء(، ييذا لؾؿػيرد، ييذه 

 لؾؿػردة، يمٓء لؾجؿع مذكر وممكث، صقب، كؼيقل ييذا مبـيل، يعـيل ٓ يكغقير، كؼيقل: )جياء

يمِٓء( فاطؾ، )أكرمُت يمِٓء( مػعقل بف ما كغقر، )جاء يذا(، )أكرمت ييذا(، )ميررت هبيذا( 

ألػ مبـل طؾك السؽقن ما يكغقير، إٓ الؿثـيك، يعـيل الُؿثـيك ُمعيرب، ميا معـيك ُمعيرب؟ يعـيل 

ـِ اليرجؾقـ(، و)سيؾؿت  يكغقر باخطراب، كـظر، كؼقل: )جاء يذاِن الرجالن(، و)أكرميت ييذي

اليرجؾقـ(، إًذا كغقير بياخطراب ففيق ُمعيرب، وييق ُيعيرب إطيراب الُؿثـيك، سيقل:ي طؾك ييذيـ 

 إطراب الُؿثـك. 

، )الذي وإخقاكف( ما طد الؿثـيك: إًذا فيالؿراد )اليذي اومسا١ امل٘ص٘هٞ االضٍ اهجاهح املبين:

 لؾؿػرد، الكل لؾؿػردة، الذيـ لجؿع الذكقر، والال:ي، والال ل لجؿع اخكاث(، كؼقل:

( بالػك . )جاء ـَ ـَ ُأحبفؿ(: جاء فعؾ، والذيـ فاطؾ، وكؼقل: )الذي  الذي

 ٓ ) ـَ (، ٕن لػيظ )اليذي ـَ (: طؾك حرف جر، لؽـف ميا جير لػيظ )اليذي ـَ )سؾؿت طؾك الذي

يكغقر مبـل طؾيك الػيك  دا ًؿيا رفًعيا، كصيًبا، جيًرا، وكيذلؽ ل )جياء اليذي(، و)رأييُت اليذي(، 

ن ل كؾ إحقال، إٓ الُؿثـك ففق معرب يكغقير بكغقير و)سؾؿُت طؾك الذي(، مبـل طؾك السؽق

(، إًذا كغقير  ـِ ـِ ُأحبفؿا(، و)سؾؿُت طؾيك الؾيذي اخطراب: )جاء الؾذاِن ُأحبفؿا(، و)رأيُت الؾذي

 مـ )الؾذان( إلك )الؾذيـ(: ففق ُمعرب.

ن( ، وطرفـا مـ قبؾ أن الشيرط كيؾ أدواكيف أسيؿاء إٓ )إأمسا١ اهػسط ًّٗ اومسا١ املبِٚٞ:

 حرف، فلسؿاء الشرط كؾفا مبـقة ٓ ككغقر، ويل: 

ـْ يجكفد يـج ، )مفؿا(: مفؿا كػعؾ أفعيؾ، )مكيك(: مكيك ُكسيافر ُأسيافر، )أييـ(:  (: َم ـْ )َم

 أيـ كسؽـ أسؽـ، ويؽذا 

 َ ، وطرفـييا أن أدوات آسييكػفام أسييؿاء إٓ )يييؾ، ًٗــّ اومســا١ املبِٚــٞ: أمســا١ االضــةفٔا

سكػفام مثؾ: )مـ(: ميـ أبيقك؟، )ميا(: ميا اسيؿؽ؟، )أييـ(: أييـ والفؿزة( حرفان، أسؿاء آ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

كسييؽـ، )مكييك(: مكييك ُكسييافر... إلييك آخييره، صبًعييا ل كشييابف بييقـ أدوات الشييرط، وأدوات 

آسكػفام والذي ُيػرق الؿعـك، كؼقل )أييـ َكسيُؽـ؟( اسيكػفام، )أييـ َكسيُؽـ أسيؽـ( شيرط، 

 ويؽذا، 

ل أسؿاٌء سؿاطقة بعضفا مشفقر مثيؾ: )صيف( بؿعـيك وي ًّ اومسا١ املبِٚٞ: أمسا١ اوفلاي

جر، و)آميقـ( بؿعـيك اسيكجب، و)يقفيات( بؿعـيك بُعيد، ويؽيذا  اسؽت، و)ُأف( بؿعـك الضَّ

 كؾفا مبـقة بال اسكثـاء، كؾفا مبـقة.

وييف( )طؿروييف(، وكؾؿية )سيقبقيف(، )( مثؾيؽ ًّ اومسا١ املبِٚٞ: اومسا١ املخةً٘ٞ بــ )ٕٗٙ

ة دخؾيت إليك الؾغية العربقية، ييذا ميـ كيل ر العربقية بالػارسيقة، وُيؿؽيـ أن يذه ٓصيؼٌة فارسيق

زيدوييف(، أو )زييد(: )طؿروييف(، )طؿيرو(: )ُكؾصؼفا بلي اسؿ ميذكر كيان أو ممكًثيا، فكؼيقل ل 

ِخؿاروييف( زوجية الؿيلمقن، ويؽيذا، رسيؿة البـياء طؾيك الؽسير ٕهنيا )ِخؿيار(: )امرأة اسؿفا 

وكصًبا، وجًرا، )سقبقيِف طيالٌؿ طظيقؿ(، )ُأحيب سيقبقيف( مػعيقل بيف،  مـؼقلة مـ الػارسقة رفًعا،

 و)ُأطجبُت بسقبقيِف( دا ًؿا مالزم لؾؽسر.

هبذه الؿـاسبة يعـل أذكر خاصقة جؿقؾة لؾغية العربقية، فعؾؿياء الؾغيات )كصيـقػ الؾغيات 

 ال ية  العالؿقة(، ُيصـػقن الؾغات العالؿقة  ال ية أصيـاف، كيؾ الؾغيات العالؿقية ُكصيـػ طؾيك

 أصـاف: 

، يذا كالمفؿ، ويؿ غالًبا يعـل طؾؿاء غربققن،  يؿ يعـيل كل ركيا اهصِف اوٗي: ٗٓ٘ عوٟ ٓا١

هبييذه الدراسييات، أطؾييك الؾغييات العالؿقيية طؾييك كصييـقػفؿ يييل الؾغييات آشييكؼاققة، الؾغييات 

 آشكؼاققة يعـل الؾغة الكل ُيمخذ بعضفا مـ بعض مـ صريؼ آشكؼاق. 

 ؟  ًا ًلِٟ االغةقاق
اشكؼاق يعـل الشؼ؟ يعـيل أن كلخيذ الؽؾؿية ميـ أصيٍؾ سيابؼ، كلخيذ إصيؾ وكشيؼ ميـ 

كؾؿة جديدة، كشؼ مـف كؾؿة  اكقة، كشؼ مـف كؾؿة  الثية، ُيسيؿك آشيكؼاق مثيؾ: )َكَكيب( كشيؼ 

مـفا اسًؿا لػاطؾف الذي يػعؾ الؽكابة، ماذا ُكسؿقف مـ )ككب(؟، )ككيب( ففيق )كاكيب(، صقيب، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لؽكابة ككبيت ففيق )مؽكيقب(، )يؽكيب( مضيارع، )اككيب( أمير، اسيؿ الؿؽيان الذي يؼع طؾقف ا

الذي يؼع فقف الؽكابة )مؽكب(، أو )مؽكبة(، أو )ككاب(، أو )ككقبية(، أو )ُكّكياب(، أو )ككا يب( 

 كؾ يذه كؾؿات مشؼققة مـ أصٍؾ واحد. 

وميـ كاحقية  فآشكؼاق يعـل لف أيؿقة كبقيرة ل الؾغية ميـ كاحقية أكيف ُيـؿيل وُيثيري الؾغية،

ُأخرى مفؿة جًدا ككعؾؼ بالؿعـك ويق أكؽ مفؿا اشكؼؼت مـ إصؾ فؿعـك إصيؾ يبؼيك ميع 

معـًا آخر جديد، فعؾك ذلؽ إذا أكقيت بؽؾؿية جدييدة شيؼؼكفا ٓ كؽيقن غريبية طؾيك الؾغية، وٓ 

كؽقن غريبية طؾيك الُؿسيكعؿؾقـ لفيذه الؾغية، فؾفيذا ميثاًل طـيدك جفياز جدييد، طـيدي اخيرتاع 

كجد لف اسؿ جديد، كل:ي هبذا آسؿ ٓ يؽقن غريًبا، يعـيل ليق أكقيت أن بينطرابل ميثاًل، جديد 

أو طربل قديؿ وقؾت طـيدكا جفياز جدييد خيرج ميا يعرفيف العيرب قيديًؿا، وسيؿقـاه )يياكػ(: 

سقعرف يعـل كثقًرا مـ معـاه، أكف شلء يفكػ، ٕن ياكػ اسؿ فاطؾ، ياكػ شيلء يفكيػ، أكيف 

، يذه كػاصقؾ أخيرى بيس ففيؿ شيقًما كثقيًرا ميـ الؿعـيك أكيف شيلء يفكيػ، حديد، وٓ غقر كذا

 بخالف الؾغات إخرى الكل ٓ كعكؿد طؾك آشكؼاق، وإكؿا كعكؿد طؾك آركجال مثاًل.

آركجال يعـل كجؿع كدة حروف مـ طـدك حروف وكيل:ي بؽؾؿية جدييدة ليقس  ازػايو

اخكجؾقزييية ُيسييؿقهنا ُمصييطؾحات طـييديؿ، لفييؿ ُأم وٓ أب، مثييؾ أغؾييب الؾغييات أن الؾغيية 

وكحـ ل الؾغة ُيسؿقهنا اركجيال، ُمخيرتع، أو اككشياف، أو أي شيلء، فقجؿعيقا كؾؿيات طؾيك 

بعض، وكل:ي كؾؿية جدييدة ُمصيطؾ ، حكيك أكيرب الُؿكخصصيقـ طـيديؿ ٓ يسيكطقع أن ُيحيقط 

عيرف ييذا بؾغكفؿ الجديدة يذه، لؿصطؾحات جدييدة، مصيطؾحات كثقيرة جدييدة كيل:ي، ميا ي

مصطؾ  جديد، ٓ بد أن أطقد إلك الذي وضعف حكك أطرف مياذا يؼصيد بيف، بخيالف الؾغيات 

آشكؼاققة، صبًعا الؾغات آشكؼاققة طؾك رأسفا الؾغة العربقة، وأخقاهتا السيامقة مثيؾ العربيية، 

 مثييؾ الحبشييقة، يييذه لغييات مكؼاربيية جييًدا، العربييية يعـييل مؿؽييـ كدرسييفا ل أيييام، فنخقاكـييا ل

فؾسطقـ ميثاًل يعرفيقن العربيية بسيفقلة، يكعؾؿقييا بسيفقلة، ٕن أكثير الؽؾؿيات ُمشيرتكة بيقـ 

 العربقة والعربية، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

، يذا اسؿفا الؾغات اخلصياققة، اخلصياققة اهِ٘ع اهجاُٛ ًّ اهوغات: ُتطٌٟ اهوغات اإلهصااٚٞ

ات إوربقية، كقػ كلخذ بعضفا مـ بعض، ل ٓصؼة لؽؾ معـك مثؾ الؾغة اخكجؾقزيية، والؾغي

، ُكؾصيؼفا edوالؾغة الفـدية، مثؾ الؾغة اخكجؾقزيية أن ميثاًل إذا أردت الػعيؾ الؿاضيل ٓصيؼة 

ُكؾصيؼفا كصيقر مصيدر، ُكرييد  ingبلخر الؽؾؿة كـؼؾب إليك فعيؾ ماضيل، كرييد الؿصيدر ٓصيؼة 

، ويؽييذا لقاصييؼ، يعـييل لغيية قييص ولصييؼ، r، ُكريييد اسييؿ الػاطييؾ كؾصييؼ لييف sالجؿييع ُكؾصييؼ 

لػارسقة مـ الؾغة الفـدية، فؾفذا فقفا لقاصؼ كثقرة، الؾغة العربقة لغية اشيكؼاق يعـيل كؼيقم ل فا

 إصؾ طؾك آشكؼاق، لؽـ فقفا لقاصؼ قؾقؾة، الؾغة العربقة فقفا لقاصؼ قؾقؾة، مثؾ ماذا؟ 

ن، مثؾ الكثـقة بإلػ والـقن، أو القاء والـقن، مثؾ الجؿع بيالقاو والـيقن، أو القياء والـيق

يذه ٓصؼة كظؾ كؿا يل وُكؾصؼ هبا، يذه لقاصؼ لؽـ قؾقؾة بالؾغة، أما ييؿ ٓ، يعـيل اطكؿياد 

الؾغة طـديؿ طؾيك الؾقاصيؼ، ل طـيديؿ اشيكؼاق قؾقيؾ لؽيـ إصيؾ طـيديؿ يؼيقم طؾيك مثيؾ 

 ذلؽ، فالذي جّركا إلك ذلؽ أن )ويف( ٓصؼة ل الػارسقة دخؾت الؾغة العربقة،

: يل الؾغات الكل ٓ كعكؿد طؾك آشكؼاق، وٓ اخلصاق، وإكؿا الـقع الثالث مـ الؾغات

كؾ معـك لف كؾؿة مسكؼؾة ٓ طالقة لفا بالؽؾؿية إخيرى، يعـيل ميثاًل )ذييب( لفيا كؾؿية لػيظ 

حييروف، )يييذيب( لفييا كؾؿيية أخييرى كخكؾييػ ل لػظفييا وحروففييا طييـ )ذيييب(، وكييذلؽ 

بييأٓف الؿملػيية مثييؾ الصييقـقة، ذايييب(، ويؽييذا، فؾفييذا يييذه الؾغييات كؾؿاهتييا ")اذيييب(، و

، الؾغية لغاهتؿ ييذه، يكػؾكيقن ميـ لغياهتؿ والقاباكقة، فؾفذا يعـل غالًبا الـاشمة طـديؿ ما يعرفقن

طـديؿ صارت كقطقـ ل لغة طامة، ول لغة خاصة، الؾغة العامة يعـل كؾؿية واحيدة يسيكعؿؾفا 

قب والؿعـيك ييق اليذي ل كؾ ذيب، ذيب ويذيب ومذيب كؾفا كؾؿة واحدة فؼط، وإسؾ

ُيبييقـ ميياذا ُكريييد مـفييا، أمييا لػييظ الؽؾؿيية كحػظقهنييا ماليييقـ الؽؾؿييات طـييديؿ، يعـييل مييثاًل مييـ 

الؾقاصؼ الكل دخؾت الؾغة العربقة، ولؿ كؽيـ مقجيقدة ميـ قبيؾ، ٓصيؼة دخؾيت ميـ الرتكقية 

ؾؿل(، شيقق: إلك الؾغة العربقة، ويل )ياء ساكـة( ُكؾصؼ بالؽؾؿة العربقة مثؾ: ِحؾؿ، يؼقل )حِ 

)شيققل(، صييرب: )صييربي(، ييذه القيياء يييذه ٓصيؼة ُكركقيية دخؾييت الؾغية العربقيية، اخكؾػييقا ل 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 معـايا، لؽـ ٓ يفُؿـا أن، يفؿـا إطراهبا.

ففذه أيؿ إسؿاء الؿبـقة، كضقػ إلقفا: إطداد الؿركبة مـ أحَد طشر إليك كسيعة طشير، 

إليك كسيعة طشير مبـقية طؾيك فيك  الجيزأيـ،  ماطدا ا ـل طشر، إطداد الؿركبة ميـ أحيَد طشير

 كقػ مبـقة؟

كؼقل: )جاَء خؿسَة طشَر رجياًل(، )جياء( فعيٌؾ مياٍض، ميـ اليذي جياء؟ الػاطيؾ )خؿسيَة 

 طشَر( فاطؾ ومع ذلؽ مبـل طؾك الػك . 

 )سؾؿت طؾك خؿسَة طشَر(، )طؾك خؿسَة طشَر(، مبـل طؾك فك  الجزأيـ.

ـا طشَر رجاًل بيإلػ، )سيؾؿت طؾيك ا ـيل طشير ماطدا )ا ـك طشر( ففق معرب، وجاء ا 

 رجاًل( بالقاء

 ، هبذا كؽقن قد مقزكا الؿعربات، ومقزكا الؿبـقات.-قؾـا سـذكر أيؿفا -فبذلؽ كؽقن

مقزكييا الؿعربييات ويييل: إسييؿاء ماطييدا إسييؿاء العشييرة الؿبـقيية، والؿضييارع ماطييدا 

 بات.الؿضارع الؿكصؾ بـقن الـسقة، وكقن الكقكقد، يذه الؿعر

والؿبـقييات: مييا سييقى ذلييؽ، يعـييل الحييروف كؾفييا، والؿاضييل كؾييف، وإسييؿاء العشييرة 

 الؿبـقة، والؿضارع الؿكصؾ بـقن الـسقة، أو كقن الكقكقد.

مقزكا بذلؽ الؿعربات والؿبـقات كؿققًزا كاماًل، يذا الكؿققز ٓ بد مـف، لـسيكػقد مـيف ل كيؾ 

ميـ الؿسيللة الكالقية، أقسيام اخطيراب،  يؿ طالميات  ما سقل:ي ل الـحق، إلك آخر الـحيق، ابكيدأً 

 ل الدرس الؼادم. -إن شاء اهلل -اخطراب الكل سـكؽؾؿ طؾقفؿا
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 

 

 أصئلت اليىم األول
 

 

 ِخصوص الظروف.السؤال: 

قؾت ذلؽ، سـذكر أيؿفا، الباقل الظروف الؿركبة الؿبـقية مثيؾ )صيباح مسياء، : اجلواب

لقؾ لقؾ، لقؾ هنار(، والعاشر بعض الظروف الؿػردة مثؾ )إذا، وحقث، وإذ(، بعض الظيروف 

 الُؿػردة، يعـل ضرف واحد

 ِخصوص كؾؿة )إذا(.السؤال: 

   -إن شاء اهلل -)إذا( دا ًؿا اسؿ، ويل ضرف، سقل:ي إطراهبا: اجلواب

 يؽػل يذان السمآن، واهلل أطؾؿ. 

 وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ. وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 الثبلثالذرس 
 

¢ 

والحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد وطؾييك آلييف وأصييحابف 

أجؿعييقـ، أمييا بعييد، فالسييالم طؾييقؽؿ ورحؿيية اهلل وبركاكييف، وحقيياكؿ اهلل وبقيياكؿ ل طصيير يييقم 

طؾبيف الصيالة  –مـ يجرة الحبقب الؿصيطػك  0436خر لسـة مـ شفر ربقع أ 23الخؿقس 

الؿجؾييس  -بحؿييد اهلل وكقفقؼييف  -وكحييـ بجييامع الراجحييل بؿديـيية حا ييؾ، كعؼييد  -والسييالم 

 الثالث مـ مجالس شرح أجرومقة ٓبـ آجروم طؾقف رحؿة اهلل.

لؽيالم ل الدرسقـ الؿاضققـ كؽؾؿـا طؾك الؼسؿ إول مـ أقسام أجرومقة، وكان طـ ا

والؽؾؿة،  ؿ اككؼؾـا إلك الؼسؿ الثاين مـ أقسام أجرومقة، وكان الؽالم فقيف طؾيك مياذا؟ طؾيك 

اخطراب، وبدأكا بف، وقؾـا إن يذا الباب فقف  الث مسا ؾ، إولك كعرييػ الؿعيرب والؿبـيل، 

 والثاكقة أكقاع اخطراب، والثالثة طالمات اخطراب.

إولك، ويل كعريػ اخطراب، فعرفـا الؿراد بيالؿعرب، اككفقـا مـ الؽالم طؾك الؿسللة 

يعـل الؽؾؿة القاضحة اخطراب، ٕن لػظفا يدل طؾك إطراهبا، وإلك مبـل، وييل الؽؾؿية الكيل 

كؾزم حالة واحدة، وٓ ككغقر بكغقر اخطراب، وحصركا الؿعربيات حصيًرا، وحصيركا الؿبـقيات 

الحروف كؾفا، والػعؾ الؿاضل كؾيف، وفعيؾ حصًرا، وخالصة الؽالم أن الؿبـقات كـحصر ل 

إمر كؾف، والػعيؾ الؿضيارع إذا اكصيؾت بيف كيقن الـسيقة أو كيقن الكقكقيد، وإسيؿاء العشيرة 

الؿبـقة، وأما اخطراب فؿا سقى ذليؽ، يعـيل إسيؿاء كؾفيا، سيقى العشيرة الؿبـقية، والػعيؾ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 الؿضارع إذا لؿ ككصؾ بف كقن الـسقة أو كقن الكقكقد.

(  –اهلُل  –طـ كؾؿة طـ لػيظ طيـ اسيؿ اهلل، )اهلل( معيرب أم مبـيل؟ معيرب )اهلَل فـسلل 
ِ
اهلل

مكغقر، معرب،  ابت مبـيل، صقيب، ليق قؾـيا ميثالً )أكيكؿ( الضيؿقر مبـيل، وكيؾ الضيؿا ر مبـقية، 

صقب، )مسافر(؟ صقب ده طيـ محيدد، طـيدي أخيل مسيافر، معيرب أم مبـيل؟ معيرب، صقيب 

 بـل؟ ٕكف ماٍض، إفعال الؿاضقة كؾفا مبـقة.)سافر( معرب؟ مبـل، لؿاذا م

صيب إخقيير لييق قؾـييا )َسييَػر( معييرب أم مبـيل؟ لؿيياذا؟ ٓ، سييػر؟ كعييؿ، اسييؿ، يييؾ يكغقيير 

سػٍر( يكغقر، معرب، معرب ٕكف يكغقير، ميـ  –سػًرا  –آخره؟ أم ٓ يكغقر؟ اكطؼف، كؼقل: )سػٌر 

مر، ٕكف فعؾ أمر، صب لق قؾـا )يسيافر( أي الؿعربات؟ اسؿ، صب لق قؾـا مثالً: )سافْر(؟ كعؿ أ

معرب، صب لق قؾـيا ميثالً )ٓ كسيافَرنَّ ييا زييد( كسيافر ل )كسيافَرن( كعيؿ مبـيل ٓكصيالف بـيقن 

الكقكقد، لق قؾـا مثاًل )مسافرون( معرب، لؿاذا معرب؟ يعـل يكغقر، مكغقير، كؼيقل الؿسيافرون 

مسييافراٍت( كعييؿ،  –قيير )مسييافراٌت الؿسييافريـ، إًذا معييرب، صييب )مسييافرات( .... ٕكييف يكغ

 معرب، صقب لق قؾـا مثالً )أسػار( معرب، صقب )إسػار( معرب، ماشل صقب، ماشل صقب.

لييق قؾـييا يييا أخييل )السييقارات( معييرب، صقييب لييق قؾـييا )يييـطؾؼـ( )السييقارات يييـطؾؼـ(، 

قة، السقارات معرب، صقب )يـطؾؼ( ل )يـطؾؼـ( مبـل لؿاذا؟ ٕكف مضارع اكصؾ بف كقن الـسي

يق إدق أن يؼال كقن اخكاث، لؽيـ كيقن الـسيقة يعـيل ٕن أكثير اخكياث كسيقة، صقيب وكيقن 

اخكاث كػسفا ل يـطؾؼـ، الـقن ييذه معيرب أم مبـيل؟ مبـيل ٕهنيا ضيؿقر، صقيب، ليق قؾـيا )ٓ 

كؾعبـ( ٓ معرب أم مبـل؟ ٕكف حرف، صقب و )كؾعب( معيرب ٕكيف فعيؾ مضيارع، أحسيـت، 

(، ما سيللت طيـ اخطيراب كؼيقل معيرب ومبـيل، مبـيل  )كؾعب ل كؾعبـ( َـّ والـقن ل )ٓ كؾعب

 ٕكف حرف، والحروف كؾفا مبـقة، صقب.

الؿسييؾِؿ( صييب  –الؿسييؾَؿ  –)الؿسييؾؿ يخيياف ربييف( الؿسييؾؿ معييرب، معييرب )الؿسييؾُؿ 

)يخاف( معرب، صقب )ربف( معرب أم مبـل؟ كؼقل )ربف(، بؾ كعؾؿ، )ربف( كؿ كؾؿة؟ إوليك 

( معييرب أم مبـييل؟ الييذي يكغقيير معييرب، صقييب والفيياء، الضييؿقر ل )ربييف(  –ربًّييا  –)ربٌّ  ربٍّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

معرب أم مبـل؟ ٓ، ما أققل )ياء( مبـقة، أكت حضرت معـا الدرس الؿاضيل، الضيؿا ر كؾفيا 

 مبـقة.

صقب )صراط الذيـ أكعؿت طؾقفؿ(، صراط معرب أو مبـل؟ كؾؿية )صيراط( معيرب أو 

صراٍط( كلخذ الؽؾؿة وحيديا، )اليذيـ(؟ مبـيل وييق اسيؿ  –ا صراصً  –مبـل؟ معرب )صراٌط 

مقصقل، )أكعؿت( معرب أو مبـل؟ كؾؿكان، كـكبف، ما كسكطقع أن كحؽؿ حؽًؿا واحيًدا، كؼيقل 

)أكعؿ( فعؾ ماضل، ففق معرب أم مبـل؟ مبـل، والكاء ل )أكعؿت( كياء الخطياب؟ ضيؿقر، إًذا 

عيرب خطيل، مبـيل خطيل، ومعيرب خطيل، ميا ففق مبـل، صقب )طؾقفؿ( معرب أم مبـل؟ خطل م

الحؾ؟ صقب اكظر إلك جارك، يضيحؽ طؾقيؽ جيارك، مياذا كؼيقل؟ طؾيقفؿ؟ كعيؿ؟ معيرب أم 

مبـل؟ ٓ، لقس اسًؿا، كعؿ، مـ الذيـ لؿ يجقبقا، )طؾقفؿ( معرب أم مبـل؟ كػضؾ، كعيؿ، ييذه 

فيق مبـيل، إًذا كؾؿكان، أما )طؾك( فحرف جر، ويق مبـل، الحروف كؾفا مبـقة، و)يؿ( ضؿقر ف

ما صار مبـل، لق قؾت مبـقان يؿؽـ كـت أقبؾفا مـؽ ٕهنؿا كؾؿكان، صقب كـكؼؾ إليك الؿسيللة 

الثاكقة، ل البياب الثياين أو الؼسيؿ الثياين، وييق الؽيالم طؾيك اخطيراب، الؿسيللة الثاكقية أقسيام 

 اخطراب.

 أقسام اخطراب مشفقرة ومعروفة لؽؾ مـ درس الـحق، ويل أربعة: 

 رفع، والـصب، والجر، والجزم. ال

يؼال: الجر أو يؼال الخػض أيًضا، يذه ماذا كسؿك؟ أقسام اخطراب، أو أكقاع اخطراب، 

أو إحؽام اخطرابقة، إذا قؾت لؽؿ ما إحؽام اخطرابقية؟ كؼيقل: الرفيع، والـصيب، والجير، 

طرابيل الرفيع، أو الحؽيؿ اخ -ييا شيباب، ييا إخيقان، ييا شيقاب  -والجزم، الحؽيؿ اخطرابيل 

مرفقع؟ الرفع، قؾـا إحؽام اخطرابقية إحـيا أطيدكايا طيدة ميرات، الرفيع، والـصيب، والجير، 

والجزم، يذه يل إحؽام اخطرابقة، فنذا سللكؽ طـ إحؽام، طـ الحؽؿ، كؼقل ليل واحيًدا 

 مـ يذه إربعة، الرفيع، الـصيب، الجير، الجيزم، ييذه ييل إحؽيام، أميا مرفيقع، مـصيقب،

مجييرور، مجييزوم، يييذا مصييطؾ ، يييدل بييف طؾييك الحؽييؿ، وسييقل:ي الؽييالم طؾقييف، مصييطؾ  لييف 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

معـقان، لؽـ الحؽؿ الرفع، أو الـصب، أو الجر، أو الجزم، كـكبفقن لذلؽ، يذه يل إحؽيام 

 اخطرابقة، الرفع، والـصب، والجر، والجزم.

أرييد أن يكيربع أحيد صقب السمال الؿفؿ الذي سلسللف،  ؿ أجقب طـف مباشرة بـػسيل، ٓ 

بالجقاب، يذه إحؽام اخطرابقة، الرفع، والـصب، والجر، والجزم، يؾ كدخؾ طؾيك جؿقيع 

الؽؾؿات؟ طؾك جؿقع إسؿاء، وجؿقع إفعيال، وجؿقيع الحيروف؟ أم كيدخؾ طؾيك بعيض 

الؽؾؿات دون بعض؟ قؾت: أكا الذي سيلجقب، السيمال واضي ؟ إحؽيام اخطرابقية الرفيع، 

جر، والجزم، كدخؾ طؾك كؾ الؽؾؿات أم طؾك بعضيفا؟ الجيقاب طؾيك بعضيفا والـصب، وال

دون بعض، إحؽام اخطرابقة كدخؾ طؾك بعض الؽؾؿات، وبعض الؽؾؿات ٓ كدخؾ طؾقفيا 

 إحؽام اخطرابقة.

السمال الثاين وييق أييؿ، وسيلجقب طـيف بـػسيل أيًضيا، ميا الؽؾؿيات الكيل كيدخؾ طؾقفيا 

ؿات الكيل ٓ كيدخؾ طؾقفيا إحؽيام اخطرابقية؟ ميا الؽؾؿيات الكيل إحؽام اخطرابقة؟ والؽؾ

كدخؾ طؾقفا إحؽام اخطرابقة الرفع، والـصب، والجر، والجزم؟ والؽؾؿات الكيل ٓ كيدخؾ 

طؾقفا إحؽام اخطرابقة؟ الجقاب واككبفقا لف واحػظقه جقًدا، إحؽام اخطرابقة كدخؾ طؾيك 

إسييؿاء كؾفييا، وطؾييك إفعييال الؿضييارطة كؾفييا، شييقمقـ، طؾييك كييقطقـ فؼييط، كييدخؾ طؾييك 

إحؽام اخطرابقة، الرفع، والـصب، والجر، والجزم، كدخؾ طؾك ماذا؟ كدخؾ طؾك إسيؿاء 

كؾفا، الؿعرب مـفا والؿبـل، وكدخؾ طؾك إفعيال الؿضيارطة كؾفيا، الؿعيرب مـيف والؿبـيل، 

البقاقل، ويل: الحيروف كؾفيا،  صقب، والؽؾؿات الكل ٓ كدخؾ طؾقفا إحؽام اخطرابقة يل

 والػعؾ الؿاضل كؾف، وفعؾ إمر كؾف.

إًذا الؽؾؿييات مييـ حقييث دخييقل إحؽييام اخطرابقيية طؾقفييا قسييؿان، الؼسييؿ إول مييا ٓ 

كدخؾ طؾقف إحؽام اخطرابقية بكاًكيا، ميا الؽؾؿيات الكيل ٓ كيدخؾ طؾقفيا إحؽيام اخطرابقية؟ 

 ية ٓ كيدخؾفا أحؽيام إطرابقية، ٓ ييدخؾفا رفيع، وٓ الحروف، والؿاضيل، وإمير، ييذه الثال

كصب، وٓ جر، وٓ جزم، صقب، والؼسؿ الثياين: الؽؾؿيات الكيل كيدخؾفا إحؽيام اخطرابقية 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ويل إسؿاء كؾفا مبـل ومعرب، والؿضارع كؾف مبـل ومعرب، ويذا الػاصؾ بقـفؿا سيؿقـاه 

ف إحؽيام اخطرابقية، الحيروف ميا مـ قبؾ خط اخطراب، خط اخطراب ما قبؾف ٓ كدخؾ طؾقي

حؽؿفا اخطرابل؟ الرفع؟ ٓ، الـصب؟ ٓ، الجر؟ ٓ، الجزم؟ ٓ، ما حؽؿفا؟ لقس لفا حؽيؿ 

 إطرابل، ويذا الذي يعرب طـف الؿعربقن، فقؼقلقن: ٓ محؾ لف مـ اخطراب.

مكك يؼقلقن ٓ محؾ ليف ميـ اخطيراب؟ ميع ييذه الثال ية، الحيروف، والؿاضيل وإمير، 

ذا يؼقلقن معفا ٓ محؾ لف مـ اخطراب؟ ما معـك ٓ محؾ لف مـ اخطراب؟ لقس ليف محيؾ لؿا

مـ اخطراب يعـل ليقس ليف حؽيؿ إطرابيل، ليقس ليف محيؾ، كعرفيقن الؿحيؾ؟ يعـيل الؿؽيان، 

الؿقضع، يذه الؽؾؿات الثال ة )الحروف، والؿاضيل، وإمير( ٓ كحيؾ ل محيؾ، ٓ كؼيع ل 

أو كصب، أو جر، أو جزم(، ولفذا فنن يذه الثال ة إطراهبيا سيفؾ مؽان لف حؽؿ إطرابل )رفع، 

ا ٕكيف  ابيت ٓ يكغقير، ميا يحكياج إليك كلميؾ، وٓ معرفية الؿعـيك، وٓ  ا، إطراهبيا سيفؾ جيدًّ جدًّ

السقاق، وٓ ما قبؾفيا وٓ بعيديا، ٕهنيا ليقس لفيا حؽيؿ إطرابيل، فينذا أردت أن كعيرب الػعيؾ 

أو قام، أو اكطؾؼ، أو اسكخرج، أو ليقس، أو كعيؿ، أو بيمس،  الؿاضل أيًّا كان، ذيب، أو جؾس،

أو كان، أو دخؾ، أو صؾك، أو صيام، أي فعيؾ مياٍض، إطرابيف واحيد، كحػظيف، وكؼقليف ل كيؾ 

فعؾ ماٍض، الركـ إول ل إطرابف أن كذكر كقطف، بقان الـقع، كؼقل: فعؾ ماٍض، اليركـ الثياين 

ليف حؽيؿ إطرابيل، كؼيقل: ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب، ل إطرابف أن كبقـ حؽؿف اخطرابل، لقس 

الركـ الثالث أن كبقـ حرككف، الحركة الكل طؾقف، كؼقل مبـل طؾيك الػيك ، أي فعيؾ مياٍض ييذا 

، أفؾي : فعيؾ مياٍض ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب [0الؿممـيقن:] ﴾َقْد َأْفَؾَ  اْلُؿْممِـُيقنَ ﴿يق إطرابف، 

ف مبـل طؾك الػك ، لقس، كعؿ، بمس، قيام، جؾيس، مبـل طؾك الػك ، كان: فعؾ ماٍض ٓ محؾ ل

اكطؾؼ، اسكخرج، فعؾ ماٍض، يذا الـقع، ٓ محؾ لف مـ اخطراب يذا حؽؿف اخطرابيل، مبـيل 

 طؾك الػك .

صقب، وإذا أردت أن كعرب الحروف؟ أي حرف، حروف الجر، كصب الؿضيارع، جيزم 

ـيداء، أي حيرف، أيًضيا الؿضارع، إن وأخقاهتا، حروف الجقاب، حروف العطػ، حيروف ال
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

إطراهبا  ابت ما يكغقر، وأركان إطرابف كإركان السيابؼة، كبيقـ الـيقع، كبيقـ الحؽيؿ اخطرابيل، 

كبقـ الحركة، أطرب )طـ( كؼقل: حرف جر، يذا بقان الـقع، ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب، بقيان 

ػ، ٓ الحؽؿ اخطرابل، مبـل طؾك السؽقن بقيان الحركية، أطيرب )سيقف( ييذا حيرف كسيقي

محؾ لف مـ اخطراب، مبـل طؾك الػك ، أطرب )لؿ( كؼقل: حرف جزم وكػل، ٓ محؾ لف ميـ 

اخطراب، مبـل طؾك السؽقن، أطرب )يؾ( ل الؼيرآن، ل السيـة، ل الشيعر، ل الؽيالم قيديًؿا 

وحييديًثا، يييق إطييراب واحييد، يييؾ: حييرف اسييكػفام، ٓ محييؾ لييف مييـ اخطييراب، مبـييل طؾييك 

 حروف  ابت.السؽقن، إطراب ال

فعؾ إمر أيًضا إطرابف  ابيت، وبإركيان السيابؼة كػسيفا، كبيقـ الـيقع، كؼيقل: فعيؾ أمير، 

كبقـ الحؽؿ اخطرابل: ٓ محؾ لف مـ اخطراب، كبقـ حركة البـاء، طؾك ماذا يبـيل؟ وسيقل:ي ل 

الباب الثاليث الؽيالم طؾيك إفعيال، )اجؾيس، واذييب، واسيؿع، واككبيف، وادخيؾ، واخيرج، 

ؾ( إطراهبا واحد، فعؾ أمر ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل طؾيك السيؽقن، إًذا فؿيا قبيؾ خيط وك

اخطييراب، يييذه الثال يية: الحييروف، والؿاضييل، وإميير، كجكؿييع ل كقهنييا ٓ كييدخؾ طؾقفييا 

إحؽيام اخطرابقية، فؽؾفيا ليقس لفيا حؽيؿ إطرابيل، ويؼيال فقفيا: ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب، 

ت، فقف صيعقبة؟ فقيف إشيؽال؟ ييذا إطيراب سيفؾ، ٕن اخطيراب  ال ية وإطراهبا كؿا رأيكؿ  اب

أكقاع، اخطراب السفؾ، ويق إطراب الحروف، والؿاضيل، وإمير كؿيا رأييكؿ، ييذا ٓ يعيذر 

فقف أحد، يؾ يعذر أن يخطئ أحد فقف؟ إطراب سفؾ  ابت محػقظ، ٓ يحكياج إليك كلميؾ، وٓ 

كت أن اقرتبت مـ كصػ الؾغة، إطراهبا  ابيت، ميا إلك معرفة الؿعـك، يذا ٓ يعذر فقف أحد، أ

 يحكاج إلك كحقي، وٓ يحكاج إلك مكخصص، إصػال يعربقكف.

والـقع الثاين مـ اخطراب يق اخطراب الؿـضبط، يعـل اخطيراب اليذي ليف ضيقابط، ليق 

أكؽ اجكفدت ل جؿع أيؿ يذه الضقابط، كؾؿا مر بؽ ضيابط كؽكبيف،  يؿ كراجعيف بعيد ذليؽ، 

بؼ طؾقف حكك ككؼـف: ٕكؼـت يذا اخطراب، ويق أكثر إطراب إسيؿاء والػعيؾ الؿضيارع، وكط

أكثيير إطييراب إسييؿاء والػعييؾ الؿضييارع إطييراب مـضييبط، بييس يحكيياج أكييؽ كعييرف يييذه 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الضقابط، ككؼـفا وككؿرن طؾقفا، الـقع الثالث يق اخطراب الؿشؽؾ، ويق قؾقؾ، وييذا يشيؽؾ 

ؾيك الؿكخصصيقـ، وطؾيك العؾؿياء والؿػسيريـ واخكؾػيقا طؾك صالب العؾؿ، ويشؽؾ حكيك ط

فقف، فؽؾ يعـل يؼقل ققل، وكؾ يخكؾيػ، ففيذا يعـيل مؼبيقل أن الطاليب يعـيل يخطيئ فقيف أو 

 يضعػ فقف.

أما الـقع إول اخطراب السفؾ، يذه يجب طؾك الجؿقع أن يكؼـفا، واخطراب الثاين ييق 

كبف يق الذي يجؿع يذه الضقابط، ويراجعفيا الذي يكػاضؾ بف الطالب، الطالب الؿجكفد الؿـ

اخطراب، والـقع الثالث الؿشؽؾ، يذا مشؽؾ، هبيذا كؽيقن  -بنذن اهلل  -ويكؼـفا، وهبا يضؿـ 

 قد اككفقـا مـ إطراب ما قبؾ خط اخطراب، ما فقف أي إشؽال.

)خرج محؿد إلك الؿسجد( كعيرب ميا قبيؾ خيط اخطيراب، )خيرَج( فعيؾ مياٍض، كقيػ 

ماٍض ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل طؾك الػك ، )محؿٌد( اسؿ بعد خط اخطيراب  كعربف؟ فعؾ

سقل:ي إطرابف، )إلك( حرف قبؾ خط اخطراب، إًذا حيرف جير ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل 

طؾك ماذا؟ طؾك السؽقن ٕكف مخكيقم بيللػ، أليػ واقػية أو كا ؿية، ييل أليػ، وإليػ دا ًؿيا 

 د خط اخطراب، سقل:ي.ساكـة، و)الؿسجد( اسؿ، يذا بع

، قييد حييرف، كعربييف: حييرف كحؼقييؼ ٓ محييؾ لييف مييـ [0الؿممـييقن:] ﴾َقييْد َأْفَؾييَ  اْلُؿْممِـُييقنَ ﴿

اخطراب مبـل طؾك السؽقن، أفؾ : فعؾ مياٍض ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل طؾيك الػيك ، 

 )الؿممـقن( اسؿ سقل:ي إطرابف.

كبيف إليك كقطيف، يعـيل ييق حيرف يـا حيرف، كـصقب، )فسب  بحؿد ربؽ(، )فسب ( الػاء 

ططػ، وآ حرف جقاب أو حرف ماذا؟ كـكبف، حرف ططػ ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل 

طؾك الػك ، )سيب ( فعيؾ أمير ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل طؾيك السيؽقن، )بحؿيد( البياء 

حرف جر ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل طؾيك الؽسير، )حؿيد ربيؽ( ييذه أسيؿاء، البياء مبـيل 

لؽسر كعؿ، أسؿاء، يذه أسؿاء سقل:ي إطراهبا فقؿا بعيد، إًذا ففيذا الؼسيؿ ٓ بيد ميـ ضيبط طؾك ا

إطرابف، ما يكسايؾ الطالب ل ضبطفا، والؼاطيدة العسيؽرية كؼيقل: فيرق كسيد، يعـيل ٓ كلخيذ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

العؾؿ كؾف، أو كرتكف كؾف، لقس يذا فعؾ العاقيؾ، وإكؿيا إذا صيعب طؾقيؽ إمير فرقيف،  يؿ ابيدأ 

 فؾة القاضحة، اضبطفا، وارك  مـفا، إذا ضبطكفا كركاح مـفا، لككػرغ لغقريا.بإمقر الس

فأن اككفقـا مـ ضبط كصػ الؾغة، إطراب كصػ الؾغة، اككفقـيا مـيف، خيالص، ليـ كعيقد 

إلقف، يبؼك الـصػ الثاين ما بعد خط اخطيراب، ييق اليذي سيقحكاج إليك أن ككلميؾ فقيف، ولفيذا 

ل كالمفيؿ طؾيك ييذه الثال ية، الحيروف، والؿاضيل، وإمير ل كجد أن الـحقيقـ طؿقًما يـكفي

باب الؿعرب والؿبـل، وٓ يكؽؾؿقن طؾقفا بعد ذلؽ، باقل الـحق، كيؾ بياقل الـحيق ييق كيالم 

 طؾك إطراب الؿضارع وآسؿ، كؾ باقل الـحق يق بقان خطراب الؿضارع وآسؿ.

 صقب، كـكؼؾ جؿقًعا أن إلك ما بعد خط اخطراب.

د خط اخطراب فقف إسؿاء كؾفا الؿعربة والؿبـقة، وفقف الؿضارع كؾف الؿعيرب مـيف  ما بع

والؿبـل، صقب، قؾـا إن إحؽام اخطرابقة )الرفع، والـصب، والجر، والجزم( كدخؾ طؾقفؿيا 

طؾك إسؿاء والؿضارع كؾقفؿا، سقاء كاكا معربقـ أم كاكا مبـقيقـ، ككحؼيؼ ميـ ذليؽ، ككحؼيؼ 

دا ًؿا حاول أن ككحؼؼ مؿا يؼيال ليؽ، ٓ كلخيذه يؽيذا، لؽيل كػفؿيف فقسيكؼر  وككلكد مـ ذلؽ،

صبًعا أن آ:ي بإمثؾة القاضحة: ٕن ليقس الؽيالم أن طؾيك  –يا إخقان  –طـدك، صقب لق قؾـا 

الؿثال، وإكؿا الؽالم طؾك كحؼقؼ ميا كشيرحف ميـ أن اخطيراب ييدخؾ طؾيك إسيؿاء، ليق قؾـيا 

، وزيد: فاطؾ، مـ الذي ذيب؟ مـ الذي فعؾ ذيب؟ زييد، إًذا )ذيب زيد(، ذيب فعؾ ماضٍ 

ما إطراب زيد؟ فاطؾ، والػاطؾ ما حؽؿف اخطرابل؟ الرفع، إًذا زيد دخؾف حؽؿ إطرابل، أم ليؿ 

 يدخؾف حؽؿ إطرابل؟ دخؾف، ٕكف فاطؾ، والػاطؾ لف حؽؿ إطرابل، ويق الرفع.

ذيب فعؾ مياٍض، أييـ فاطؾيف  صقب فنذا كـت أكت الذايب، ماذا كـت سكؼقل؟ )ذيبُت(

الذي فعؾ الذياب؟ الكاء، الكاء كعقد إلك مـ؟ إلقؽ، وأكت الػاطؾ، والـحق كؿا ذكركيا ل أول 

الـحق، إكؿا يكعامؾ مع الؽالم، يعـل مع الؽؾؿات، ٓ طالقة لف بالذوات، لقس لف طالقة بيذات 

د، الـحيق يكعاميؾ ميع محؿد، وإكؿا طالقكف باسؿف، يذا الشخص، يذا اليذكر ميا اسيؿف؟ محؿي

آسؿ محؿد، ولفذا يؼال ل الػاطؾ، كعريػ الػاطيؾ ل الـحيق، الػاطيؾ: اسيؿ ييدل طؾيك ميـ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

فعؾ الػعؾ، أيـ آسؿ الذي يدل طؾك مـ فعؾ الذياب ل )ذيب محؿد(؟ محؿيد ييذا اسيؿ 

يدل طؾك يذه الذات، )ذيبت( أييـ آسيؿ اليذي ييدل طؾيك ميـ فعيؾ اليذياب ل )ذيبيت(؟ 

هنا اسؿ لؾؿكؽؾؿ، يذا اسؿ لؾؿكؽؾؿ، يعـل اسؿ يعقد إلك الؿكؽؾؿ، فـعرب الكاء فاطيؾ، الكاء ٕ

الكاء ما إطراهبا ل )ذيبت( فاطؾ، والػاطؾ لف حؽؿ إطرابل الرفيع، إًذا الرفيع دخيؾ الكياء أو ميا 

 دخؾ الكاء؟ دخؾ الكاء مع أكف ضؿقر، والضؿقر اسؿ مبـل.

إسيؿاء الؿعربية كؿحؿيد، وكيدخؾ إسيؿاء  فؿعـك ذلؽ أن إحؽام اخطرابقية كيدخؾ

الؿبـقة كالضؿا ر، ولق قؾت )ذيب يذا( ففذا فاطؾ، وحؽؿف الرفع، مع أكف اسؿ إشيارة مبـيل، 

صب لق قؾـا )ٓ كؾعب(، ٓ كافقة جازمة، و)كؾعب( فعؾ مضيارع وقيع بعيد جيازم، فؿيا حؽؿيف 

حؽؿف اخطرابيل؟ الجيزم، اخطرابل؟ الجزم، كؾعب: فعؾ مضارع معرب أو مبـل؟ معرب، ما 

َـّ يا محؿد( كؾعيب فعيؾ مضيارع وقيع بعيد الجيازم ٓ الـايقية، إًذا ميا حؽؿيف  فنذا قؾـا )ٓ كؾعَب

اخطرابل؟ الجزم مع أكف مبـل، إًذا إحؽيام اخطرابقية كيدخؾ إفعيال الؿضيارطة كؾفيا سيقاء 

ب أن، إحؽيام كاكت معربة أم كاكت مبـقة، أطقد ميرة أخيرى السيمال ٕسيؿع ميـؽؿ الجيقا

اخطرابقيية )الرفييع، والـصييب، والجيير، والجييزم( كييدخؾ طؾييك أي الؽؾؿييات؟ مييـ يجقييب يييا 

 إخقان؟ كدخؾ طؾك أي الؽؾؿات؟ كعؿ يا أخل.

طؾك إسيؿاء، كؾفيا أو بعضيفا؟ حكيك إسيؿاء الؿبـقية؟ والػعيؾ الؿضيارع كؾيف؟ حكيك 

والجير، والجيزم( كيدخؾ طؾيك  الؿضارع الؿبـل؟ كعؿ، إحؽام اخطرابقة )الرفع، والـصيب،

إسؿاء كؾفا الؿعرب والؿبـل، والؿضارع كؾف الؿعرب والؿبـيل، إسيؿاء كؾفيا والؿضيارع 

كؾف، يؾ فقف اسؿ لقس لف حؽؿ إطرابل؟ ٓ، يؾ فقف مضارع لقس لف حؽؿ إطرابل؟ ٓ، بعؽس 

ؽييؿ الؼسييؿ إول، مييا قبييؾ خييط اخطييراب، الحييروف، والؿاضييل، وإميير، كؾفييا لييقس لفييا ح

 إطرابل، ما فقف حرف لف حؽؿ إطرابل، ما فقف ماٍض أو أمر لف حؽؿ إطرابل.

صقب، فنذا طرفـا أن أن الؼسؿ الثاين ما بعد خط اخطراب، إسيؿاء والؿضيارع كدخؾيف 

إحؽييام اخطرابقيية، الرفييع، والـصييب، والجيير، والجييزم، فيياطؾؿ أن آسييؿ يدخؾييف الرفييع، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

إًذا كدخؾف  ال ية أحؽيام، الرفيع كيي )جياء محؿيٌد(، فاطيؾ  والـصب، والجر فؼط، دون الجزم،

حؽؿف الرفع، والـصب مثؾ: أكرمت محؿًدا، مػعقل بف حؽؿف الـصب، والجر مثيؾ: سيؾؿت 

 طؾك محؿٍد، اسؿ مسبقق بحرف الجر فحؽؿف الجر.

وأما الػعؾ الؿضارع فقدخؾف الرفع، والـصيب، والجيزم فؼيط، دون الجير، يدخؾيف الرفيع 

مبؽًرا( يدخؾف الـصب كحق: )محؿد لـ يذيَب مكلخًرا(، ويدخؾف الجزم كحيق:  )محؿد يذيُب 

)محؿد لؿ يذيْب مكلخًرا(، ولفذا يؼقلقن طبارة مشفقرة ربؿا ميرت طؾيك بعضيؽؿ، يؼقليقن: 

الؾغة العربقة طادلة وحؽقؿة، طادلة أي كعدل بقـ ألػاضفيا ل إحؽيام، وحؽقؿية أي محؽؿية 

ا، فآسؿ حرمكف مـ ماذا؟ مـ الجزم، وطـيدما جياءت إليك الػعيؾ البـاء، ويذا مـ أمثؾة طدلف

الؿضارع حرمكيف ميـ الجير فحيدث الكعيادل، خيالص  ال ية  ال ية، مكعيادلقـ، وليذلؽ أمثؾية 

 أخرى قد كشقر إلك بعضفا، صقب.

فنذا طرفـيا أن آسيؿ يدخؾيف الرفيع، والـصيب، والجيزم، اككبفيقا، آسيؿ يدخؾيف الرفيع، 

الخػض، إذا طرفـا ذلؽ سقل:ي السمال مباشرة، مكك يؽقن حؽؿف الرفيع؟ والـصب، والجر أو 

 ومكك يؽقن حؽؿف الـصب؟ ومكك يؽقن حؽؿف الجر؟

بقان مكيك يؽيقن حؽؿيف الرفيع، ومكيك يؽيقن حؽؿيف الـصيب، السؤال: اخجابة طـ يذا 

الؼسيؿ ومكك يؽقن حؽؿف الجر، يذه فروع الـحق، ويل الكل سكل:ي إن شاء اهلل ل البياب أو ل 

 الرابع مـ أجرومقة.

  ٍ ، يـياك سييقؼال ليؽ أن آسييؿ يؽيقن حؽؿييف الرفيع ل سييبعة اهقطـٍ اهسابــعو إعـساب االضــ

 مقاضع، ويؽقن حؽؿف الجر ل  ال ة مقاضع، ويؽقن حؽؿف الـصب فقؿا سقى ذلؽ.

صقب، والؿضارع يدخؾيف الرفيع، والـصيب، والجيزم، صيب، مكيك يؽيقن حؽؿيف الرفيع؟ 

ـصيب؟ ومكيك يؽيقن حؽؿيف الجيزم؟ كػصيقؾ ذليؽ أيًضيا ييل:ي ل فيروع ومكك يؽقن حؽؿف ال

الـحق، وغالًبا يذكر ذلؽ الـحقيقن ل آخير الـحيق، بعيدما يـكفيقن ميـ إطيراب آسيؿ، ييلكقن 

إطراب الؿضارع، أما ابـ آجروم فؼدم إطراب الػعؾ طؾك إطراب آسيؿ ٕكيف أقصير، إطيراب 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ا، كؿيا سيقل:ي إن شياء اهلل  ل الؼسيؿ الثاليث، والؼسيؿ الثاليث طـيده إطيراب الػعؾ مخكصر جدًّ

 الػعؾ، والؼسؿ الرابع إخقر إطراب آسؿ، صقب، سـؼرأ ذلؽ، سـؼرأ.

قيال:  -رحؿيف اهلل كعيالك  -صقب، فنذا طرفـا أن يذه الؿسللة، كؼرأ ماذا قالف ابـ آجروم 

قييال:  وجييزم،  ييؿ –أي جيير  –أربعيية، رفييع، وكصييب، وخػييض  –أي اخطييراب  -وأقسييامف 

ولعسييؿاء مييـ ذلييؽ، أي مييـ يييذه إقسييام، الـصييب، والرفييع، والخػييض، وٓ جييزم فقفييا، 

 ولعفعال مـ ذلؽ الرفع، والـصب، والجزم، وٓ خػض فقفا.

ماذا يؼصد بإفعال؟ كيؾ إفعيال  )ٗهألفلاي ًّ ٓرٖ اواطاَ اهسفع ٗاهِصب ٗاجلصَ(ققلف: 

ٗهوفلـى  ط، وكان إدق وإحسيـ ليق قيال: )أو بعضفا؟ بعضفا، ما يذا البعض؟ الؿضارع فؼ

(، ففذه ميـ الؿؾحقضيات طؾيك أجرومقية، وكلكيف كسيايؾ: ٕن إمير واضي  املضازع ًّ ذهم

ومعروف، أن الؿضارع يق الػعؾ القحقد الذي كدخؾ طؾقف إحؽام اخطرابقة،  ال ية كسياوي 

ـيل مكسياويقـ، صقيب ييذا ميا  ال ة، خالف ما لق كان يذا أربعية وييذا  ال ية،  ال ية و ال ية يع

 يكعؾؼ بالؽالم طؾك أحؽام اخطراب.

 كـكؼؾ إلك الؿسللة الثالثة ل الؽالم طؾك اخطراب، الؿسللة الثالثة ما يل يا إخقان؟ 

 عدًات اإلعساب:
أصيال اليـػس والؽيالم ل بقيان طالميات اخطيراب، وٓ  –رحؿف اهلل كعيالك  –ابـ آجروم 

وٕكيف مفييؿ أراد أن يقضيحف لؾطيالب بيلكثر ميـ صريؼية، فشييرح شيؽ أن الؽيالم طؾقفيا مفيؿ، 

، فشيرحفا كػسيفا لؽيـ )فصـْىو امللسبـات اطـٌاْ(   طالمات اخطراب بطريؼة، فؾؿيا اككفيك قيال: 

بطريؼة أخرى، يعـل يريد أن الطالب الذي ما ففؿ بالطريؼة إولك يػفؿ يذه الؿسيللة الؿفؿية 

وكشيرح بطريؼية  الثية، ٕن الؿسيللة يعـيل أسيفؾ  بالطريؼة الثاكقية، وكحيـ سيـرتك الطيريؼكقـ،

 بؽثقر مؿا فصؾف ابـ آجروم، فـؼقل: 

طالمات اخطراب، طالمات جؿع، ما مػرده؟ طالمة، العالمة ملخقذة مـ ماذا؟ ققيؾ ميـ 

الِعْؾييؿ، وققييؾ مييـ الَعَؾييؿ، وإضفيير أكييف مييـ الِعْؾييؿ، ٕن العالميية كعؾييؿ بؿيياذا؟ كعؾييؿ بييالحؽؿ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

عؾيؿ بياخطراب، بحؽيؿ الؽؾؿية اخطرابيل، وذليؽ لؿيا ففؿـياه ميـ قبيؾ أن اخطرابل، طالمية ك

الؽؾؿات كقطان، معربية ومبـقية، أم الؿبـقية ففيل الثابكية طؾيك صيقرة وحالية واحيدة ٓ ككغقير، 

والؿعربة ككغقر بكغقر اخطراب، لؿاذا ككغقر بكغقر اخطراب؟ لؽل كبقـ اخطراب اليذي دخؾفيا، 

 لرفع، أم الـصب، أم الجر، أم الجزم.لؽل كبقـ إطراهبا، يؾ يق ا

كقػ كبقـ إطراهبا؟ كقػ كبيقـ الؽؾؿية الؿعربية إطراهبيا؟ كبيقـ ذليؽ ميـ العالمية الكيل ل 

آخريا، كبقـ ذلؽ مـ طالمة اخطراب، حركة اخطراب الكل ل آخريا، فنذا ققؾ محؿيٌد فرفيع، 

ا ما الذي كغقير بكغقير محؿًدا فـصب، محؿٍد فجر، يذيُب رفع، يذيَب كصب، يذيْب جزم، إذً 

اخطييراب؟ كييؾ الؽؾؿيية؟ ٓ، فؼييط طالميية اخطييراب يييل الكييل كغقييرت، وكييل رت، واسييكجابت 

لإلطراب، يذا الذي يكغقر لكغقر اخطيراب، اليذي يكغقير ل الؿعيرب، اليذي يكغقير ل الؿعيرب 

ؿعيرب بكغقر اخطراب ماذا يسؿك؟ طالمة اخطراب، إًذا طالمة اخطراب ييق اليذي يكغقير ل ال

 بكغقر اخطراب، لؽل يدل الؿسكؿع، الؿخاصب يدلف طؾك اخطراب.

مييـ ذلييؽ، ٓ شييؽ أكؽييؿ ففؿييكؿ أن طالمييات اخطييراب كؼييع ل أي الؽؾؿييات؟ كؼييع ل 

الؽؾؿييات الؿعربيية فؼييط، ٓ يؿؽييـ أن كؼييع ل الؽؾؿييات الؿبـقيية، الؿبـقيية يييؾ فقفييا طالمييات 

قة مبـقة طؾك حركة ما ككغقير، كسيؿقفا حركيات، إطراب؟ ما فقفا، الؿبـقة لفا حركات بـاء، الؿبـ

ما كسؿقفا طالمات، ل الؿبـل كسؿل حركات بـاء، أما ل الؿعيرب ييل حركيات ل الؿعيرب، 

لؽييـ يصييطؾحقن طؾييك كسييؿقة حركيية الؿعييرب بعالميية اخطييراب، ٕن يييذه الحركيية الكييل ل 

؟ ٓ كعؾيؿ، ليذلؽ ٓ الؿعرب يل الكل كعؾؿ باخطراب، أما حركة الؿبـل ييؾ كعؾيؿ بياخطراب

كسؿك طالمة، مـ الخطل أن كسؿل حركة الؿبـل طالمية، ٓ، ميا كسيؿك طالمية، كسيؿل حركية 

الؿعييرب طالميية ٕهنييا كعؾييؿ بيياخطراب، ولفييذا سييقل:ي ل اخطييراب إذا أردت أن كعييرب كؾؿيية 

 معربة، مثؾ )جاء محؿٌد( كؼقل محؿد مرفقع،  ؿ ماذا كؼقل؟ وطالمة إطرابف الضيؿة، طالمية،

لؽـ )ذيبت( الكاء يذا ضؿقر مبـل وييق فاطيؾ أيًضيا، كػيس اخطيراب، لؽيـ كؼيقل: فاطيؾ ل 

 محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ، ٓ كؼقل وطالمة بـا ف الضؿ، كؼقل: مبـل طؾك الضؿ، صقب.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

طالمات اخطراب ليق ففؿـاييا، صقيب، أيًضيا كشيرحفا بطريؼية أخيرى لكػفؿيقا ميا معـيك 

ة اخطييراب ل الـحييق يييل دلقييؾ الحؽييؿ اخطرابييل، ألقسييت طالميية اخطييراب ل الـحييق، طالميي

إحؽام اخطرابقة أربعة، الرفع، والـصب، والجر، والجزم؟ أكت كؼيقل حؽيؿ، الحؽيؿ ٓ بيد 

 ربِّ العالؿقـ( الحؿُد ما حؽؿفا اخطرابل؟ الرفع، أكا أقيقل 
ِ
لف مـ دلقؾ، إذا قؾت: )الحؿُد هلل

حؽييؿ بقــييا؟ دلقييؾ، مييـ الييذي معييف دلقييؾ، الييدلقؾ الـصييب، والثالييث يؼييقل الجيير، مييا الييذي ي

الؿقجقد ل الحؿُد ويل الضؿة، دلقؾ رفع أم كصب أم جر؟ دلقؾ رفع، إًذا فالصقاب ميع ميـ 

 قال الحؽؿ الرفع، ودلقؾ الرفع الضؿة.

ولفييذا يؿؽييـ أن يؼييال )الحؿييد( مبكييدأ مرفييقع ودلقييؾ رفعييف الضييؿة، وكييذلؽ لييق قؾييت: 

لـصب، ما الدلقؾ طؾك أن حؽؿف الـصب؟ الػكحة، والػكحة دلقيؾ )أكرمت زيًدا( زيًدا حؽؿف ا

كصييب، كؼييقل: زيييًدا مػعييقل بييف مـصييقب ودلقييؾ كصييبف الػكحيية، إٓ أن مصييطؾ  الييدلقؾ يييذا 

الؿصييطؾ  مسييكعؿؾ طـييد الػؼفيياء، الػؼفيياء يييؿ الييذيـ يسييكعؿؾقن يييذا الؿصييطؾ ، الصييالة 

الةَ ﴿واجبة، والدلقؾ ققلف كعالك:  مثالً، ل الـحيق كػيس الؿعـيك، لؽيـ  [43لبؼرة:ا] ﴾َأقِقُؿقا الصَّ

ميا يسيؿقكف اليدلقؾ، وإكؿييا يسيؿقكف العالمية، إًذا طالميات اخطييراب ييل أدلية اخطيراب، فيينذا 

 حؽؿت بحؽؿ إطرابل ٓ بد لف مـ دلقؾ يمكده ويثبكف.

صقب، فنذا طؾؿـا ذلؽ، فؿا أدلة اخطراب؟ أو ميا طالميات اخطيراب؟ الرفيع، ميا اليدلقؾ 

دل طؾقف، والعالمة الكيل كعؾيؿ بيف وكيدل طؾقيف ييل الضيؿة، طالمية الرفيع ودلقيؾ الرفيع الذي ي

وطؾقف ضؿة، فكعيرف مباشيرة أن  -اسًؿا أو مضارًطا  -الضؿة، إًذا مكك ما وجدت كؾؿة معربة 

حؽؿف اخطرابل الرفيع، )إن اهلل يحؽيُؿ( يحؽيؿ، ميا حؽيؿ الػعيؾ الؿضيارع يـيا؟ الرفيع، )إن 

ف الرفع، حؽؿف الـصب لؿاذا؟ ٕن طالمة الـصب ودلقؾ الـصب الػكحية، اهلل(، ٓ، لقس حؽؿ

فؿكك ما وجدت اسًؿا معرًبا، أو مضارًطا معرًبا طؾقف فكحة، فكعؾؿ أن حؽؿف الـصيب، وطالمية 

الجر، ودلقؾ الجر الؽسرة، فؿكك ما وجدت اسًؿا معرًبا طؾقف كسرة، فحؽؿف الجر، وطرفـا أن 

ا اسيييكؿعت، أو قيييرأت، أو كظيييرت ميييثالً ل ككييياب مشيييؽقل الجييير ٓ ييييدخؾ إفعيييال، فييينذ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

( ميا كلمؾيت أكيت 
ِ
كالؿصحػ، فكحت الصػحة فقجدت ل أول الصيػحة )محؿيٌد رسيقُل اهلل

الجؿؾيية، لؽييـ مـييذ أن كييرى )محؿييٌد( كعييرف أن حؽييؿ الؽؾؿيية الرفييع، )رسييقُل( الرفييع، ٕن 

( اسؿ اهلل حؽؿيف اخطرابي
ِ
ل الجير، ٕن طؾقيف طالمية جير، طؾقفؿا طالمة رفع، دلقؾ الرفع، )اهلل

أكييت كلمييؾ )محؿييٌد( حؽؿييف الرفييع، مييـ أي الؿرفقطييات؟ ككلمييؾ ل الؿرفقطييات السييبعة، 

( مييـ أي الؿجييرورات؟ لؽييـ طرفييت الحؽييؿ اخطرابييل 
ِ
)رسييقُل( مييـ أي الؿرفقطييات؟ )اهلل

لقجقد دلقؾ وطالمة اخطراب، أما الجزم فعالمكف ودلقؾف السؽقن، مكيك ميا وجيدت مضيارًطا 

 قف سؽقن فاطؾؿ أن حؽؿف الجزم.طؾ

أكثر إسؿاء، أغؾب إسؿاء، أكثر الػعؾ الؿضارع، يعـل أكثر الؿعربات طؿقًميا، يعـيل 

أكثيير الؿعربييات )إسييؿاء والػعييؾ الؿضييارع( يييذه طالمييات إطراهبييا، ويسييؿقهنا طالمييات 

الػكحية، اخطراب إصؾقة، يعـل إصؾ ل طالمة الرفع الضؿة، وإصيؾ ل طالمية الـصيب 

 وإصؾ ل طالمة الجر الؽسرة، وإصؾ ل طالمة الجزم السؽقن.

طالمات اخطراب إصؾقة، ما معـك إصؾقة؟ دا ًؿيا إصيؾ، يعـيل مصيـقطة ل القابيان 

مثالً؟ ما معـك طالمة اخطراب إصؾقة؟ يؼال: إصؾ غالًبا ل إكثر، إكثر ل البياب يؽيقن 

إصؾ ل اخكسان أكف يؿشل طؾك قدمقـ، يذا إصيؾ ل اخكسيان،  يق إصؾ أو يق الغالب،

لييق وجييدت إكسيياًكا يحبييل مييثالً أو يؿشييل طؾييك أربييع، يييذا خييرج طييـ إصييؾ، ويؽييذا؟ يييذا 

 إصؾ، فلكثر إسؿاء يذه طالمات إطراهبا، وأكثر إفعال الؿضارطة يذه طالمات إطراهبا.

ؾقؾة لفا طالمات إطرابقية خاصية هبيا، كخيالػ يـاك أسؿاء قؾقؾة، ويـاك أفعال مضارطة ق

طالمييات اخطييراب إصييؾقة، يييل أسييؿاء قؾقؾيية، وأفعييال مضييارطة قؾقؾيية، ككبعفييا العؾؿيياء 

وحصرويا ل سبعة أبقاب، يل كؾفا سبعة أبقاب كـحصر فقفا طالميات إطيراب غقير أصيؾقة، 

خاصية هبيا يسيؿقهنا لقست العالمات الؿذكقرة السابؼة يذه، وإكؿيا لفيا طالميات اخطيراب ال

طالمات اخطراب الػرطقة أو الـقابقة، فيالؿطؾقب مـيا لؽيل كيكؼـ طالميات اخطيراب أن كيكؼـ 

طالمات اخطراب الػرطقة الؼؾقؾة يذه، ما سقايا ميـ إسيؿاء الؽثقيرة، وإفعيال الؿضيارطة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ة الؼؾقؾية الؽثقرة طالمات إطراهبيا أصيؾقة، إًذا كرييد أن كيكؼـ أبيقاب طالميات اخطيراب الػرطقي

 السبعة يذه.

إًذا طالمات اخطراب إما أصؾقة، وإما فرطقة، إصؾقة كؽقن ل أغؾب إسيؿاء الؿعربية، 

وأغؾب إفعال الؿضارطة الؿعربة، أما طالمات اخطيراب الػرطقية ففيل قؾقؾية، محصيقرة ل 

لؿضيارع، كؿ باب يا إخقان؟ سبعة أبقاب، خؿسة مـ يذه إبقاب أسؿاء، وا ـان مـ الػعؾ ا

 ٕكـا طرفـا أن الؿعرب يـحصر ل إسؿاء والػعؾ الؿضارع، كبدأ ل يذه إبقاب باًبا باًبا.

 ٞاهباب اوٗي ًّ أب٘اب عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ ٓٛ اومسا١ اخلٌط  : 

ويييل )أبييقك، وأخييقك، وحؿييقك، وفييقك، وذو( كؼقلييؽ ذو مييال، يييذه خؿسيية أسييؿاء 

 اب خاص هبا.خصكفا العرب، ويؿ أيؾ الؾغة بنطر

 ماذا يػعؾقن؟

مع يذه إفعال الخؿسة يؿّدون يؿّطقن طالمات اخطراب، يؿيدون الضيؿة حكيك كؽيقن 

واًوا، يؿدون الػكحية حكيك كؽيقن ألًػيا، يؿيدون الؽسيرة حكيك كؽيقن يياًء، ييذه لغيكفؿ وكحيـ 

 كؼكدي هبؿ ل يذه الؾغات، فقؼقلقن: جاء أخقك.

 جاء: فعؾ ماض.

 مة رفعف القاو.وأخقك: فاطؾ مرفقع وطال

لق لؿ يؿّدوا الضؿة لؽاكقا يؼقلقن: جاء أُخيؽ. أُخيؽ، وييذه لغية ليبعض العيرب، لؽيـ 

 جؿفقر العرب يؿدون الضؿة حكك كؽقن واًوا: جاء أخقك.

 ول الـصب: أكرمُت أخاك.

 أكرمت: فعؾ. والكاء: فاطؾ.

 وأخاك )الؿؽَرم(: مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف إلػ.

ػكحة لؼالقا: أكرمت أَخؽ. أَخؽ، لؽيـ العيرب ميدوا الػكحية يـيا فؼيالقا: لق لؿ يؿدوا ال

 أخاك.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 ول الجر: سؾؿت طؾك أخقؽ.

 طؾك: حرف جر.

 وأخقؽ: اسؿ مجرور بعؾك وطالمة جره القاء.

لق لؿ يؿدوا الؽسرة لؼالقا: سيؾؿت طؾيك أِخيؽ. لؽيـ ميدوا الؽسيرة حكيك صيارت يياًء، 

 خطراب.ففذه خؿسة أشقاء خصكفا العرب هبذا ا

أبقك معيروف، وأخيقك معيروف، وحؿيقِك، الَحيؿ ييؿ أقيارب اليزوج بالـسيبة لزوجكيف، 

يعـل الزوجة ماذا كؼقل طـ أقارب زوجفا؟ أخقف مثاًل وطؿف وخالف... إلخ، أحؿاؤييا، ييمٓء 

 أحؿاؤيا.

 فكؼقل: يذا حؿقِك. أكرمل حؿاِك. مررت بحؿقِؽ.

سؿاء الخؿسة، وإذا أطدت الؿقؿ خيرج وفقك يق الػؿ، إذا حذفت الؿقؿ مـف صار مـ إ

 مـ إسؿاء الخؿسة وطاد إلك أصؾف معرب بعالمات أصؾقة: 

 يذا فٌؿ. ورأيت فًؿا. وكظرت إلك فٍؿ.

 لؽـ إذا حذفت الؿقؿ صار مـ إسؿاء الخؿسة يعرب يذا اخطراب:

 يذا فقَك. ورأيت فاَك. وكظرت إلك فقَؽ.

 ال، ذو طؾؿ، ذو فضؾ، كؼقل:والؽؾؿة الخامسة ُذو بؿعـك صاحب، ذو م

 جاء ذو ماٍل.

 جاء: فعؾ ماض.

 وذو: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف القاو، ويق مضاف.

 ومال: مضاف إلف مجرور.

 أكرمُت ذا ماٍل. وسؾؿت طؾك ذي ماٍل.

إًذا فإسؿاء الخؿسة طالمة رفعفا اليقاو، وطالمية كصيبفا إليػ، وطالمية جرييا القياء، 

 ة.كؾ طالمات إطراهبا فرطق
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 .ِٟاهباب اهجاُٛ ًّ أب٘اب عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ ٓ٘: املج 
 والؿثـك معروف، يؼقلقن: جاء الطالباِن.

. ـِ  ول الـصب: أكرمت الطالَبق

. ـِ  ول الجر: سؾؿت طؾك الطالَبق

 ما طالمة اخطراب؟ يل الكل ككغقر بكغقر اخطراب. 

 ، وسؾؿت طؾك الطالبقـ؟ ما الذي كغقر يـا ل: جاء الطالبان، وأكرمت الطالبقـ

الـقن  ابكة ل الرفيع والـصيب والجير، كيذلؽ كسيرة الـيقن، إًذا لقسيت الـيقن وٓ كسيرة 

 الـقن، الذي كغقر: إلػ ل الرفع، والقاء ل الـصب والجر.

فـؼقل: طالمية الرفيع إليػ، جياء الطالبيان، فاطيؾ مرفيقع وطالمية رفعيف إليػ، يعـيل 

 لػ.الدلقؾ طؾك أكف مرفقع إ

 وأكرمت الطالبقـ، مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.

 وسؾؿت طؾك الطالبقـ، اسؿ مجرور بعؾك وطالمة جره القاء.

 كذلؽ أكت إذا كؽؾؿت ابكداًء يجب أن كؾكزم بذلؽ، كؼقل: ذيب الؿحؿدان. 

 ويذان ككابان.

 يذان: مبكدأ مرفقع وطالمة رفعف إلػ.

 إلػ.ككابان: خرب مرفقع وطالمة رفعف 

 لؽـ لق قؾت: قرأت ككابان أو ككابقـ؟ 

 قرأت: فعؾ وفاطؾ. 

 إًذا ككاَبْقـ: مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.

 أو كظرت إلك ككابقـ، مجرور وطالمة جره القاء.

إًذا مفؿا رأيت مثـًك فقف ألػ فيكعؾؿ أن حؽؿيف اخطرابيل الرفيع، ييذه طالمية الرفيع دلقيؾ 

 ف الرفع.الرفع إلػ، إًذا فحؽؿ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

وإذا لؿ كجد فقف ألًػا، وجدت فقف ياًء طؾؿت أن حؽؿف ليقس الرفيع، مـصيقب أو مجيرور 

 بحسب إطرابف. 

إًذا فعالمة الرفيع ل الؿثـيك إليػ، وطالمية الـصيب والجير القياء، كيؾ طالميات إطرابيف 

 فرطقة.

 لق قؾـا: الخطان مسكؼقؿان.

 كؼقل الخطقـ مسكؼقؿقـ أو الخطان مسكؼقؿان؟

 ن: مبكدأ.الخطا

 ومسكؼقؿان: خرب.

 إًذا كرفع الجزأيـ، الخطان مسكؼقؿان.

صقب، لق أردكا أن ُكدخؾ كان، وكان كؿا سقل:ي كرفع الؿبكدأ وكـصب الخيرب، كؼيقل: كيان 

 الخطان مسكؼقؿقـ.

، إنَّ طؽييس َكييان، كـصييب الؿبكييدأ وكرفييع الخييرب، اكصييب إول وارفييع  صقييب، ُكييدخؾ إنَّ

 ـ مسكؼقؿان.الثاين، كؼقل: إن الخطقْ 

 صقب، َأدخؾ َضـَـُْت، ضــت كـصب إول وكـصب الثاين، كـصبفؿا، كؼقل:

 ضــت الخطَّقـ مسكؼقَؿْقـ.

ا.  ٓبد أن كراطل طالمات اخطراب رفًعا وكصًبا وجرًّ

   .اهباب اهجاهح ًّ عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ: مجع املركس اهطامل 
 الؿفـدسقن. معروف، مثؾ: الؿحؿدون، الؿسؾؿقن، الؿجكفدون،

. ـَ . وسؾؿت طؾك الؿفـدسق ـَ  كؼقل: جاء الؿفـدسقَن. وأكرمت الؿفـدسق

مييا طالميية اخطييراب؟ لقسييت الـييقن ٕهنييا مقجييقدة ل الجؿقييع، وٓ فكحيية الـييقن ٕهنييا 

 مقجقدة ل الجؿقع، طالمات اخطراب يل الكل ككغقر بكغقر اخطراب، ما الذي كغقر؟ 

ياء، إًذا طالمة رفع جؿع الؿذكر السالؿ اليقاو، وطالمية ل الرفع واو، ول الـصب والجر 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كصبف وجره القاء، مكك ما رأيت جؿع مذكر سالؿ فقف واو كعؾؿ مباشرة أن حؽؿيف الرفيع، ليقس 

 فقف واو لقس حؽؿف الرفع، الـصب أو الجر، كؼقل:

 كج  الؿجكفدون. ورسب الؿفؿؾقن. 

 جكفديـ.فنذا أكرمكفؿ كؼقل: أكرمت الؿجكفديـ. ومررت بالؿ

ـَ ﴿قييال كعييالك:  لؿيياذا الؿممـييقن بييالقاو و [28آل طؿييران:] ﴾ٓ َيكَِّخييِذ اْلُؿْممِـُييقَن اْلَؽييافِِري

 والؽافريـ بالقاء؟ ٓ يكخذ الؿممـقن، فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف القاو.

 ٓ يكخذ الؿممـقن الؽافريـ، مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف القاء.

 المؽ، لق قؾت: الؿفـدسقن بارطقن. ويؽذا، ٓبد أن كراطل ذلؽ ل ك

 مبكدأ وخرب مرفقطان، إًذا كضع فقفؿا واًوا، الؿفـدسقن بارطقن.

 صقب، أدخؾ كان: كان الؿفـدسقن بارطقـ.

 أدخؾ إّن: إّن الؿفـدسقـ بارطقن.

 أدخؾ ضــت: ضــت الؿفـدسقـ بارطقـ.

الجيير القيياء، فؽييؾ فيينًذا طالميية الرفييع ل جؿييع الؿييذكر السييالؿ الييقاو، وطالميية الـصييب و

 طالماكف فرطقة.

   .اهباب اهسابع ًّ أب٘اب عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ: مجع املءُح اهطامل 
ويق معروف، مخكقم بللػ وكاء زا دكقـ، كؼقلؽ: الؿسؾؿات، الؿجكفدات، فاصؿيات، 

 سقارات.

 كؼقل: جاءت الؿعؾؿاُت. وأكرمت الؿعؾؿاِت. وسؾؿت طؾك الؿعؾؿاِت.

ليذي يكغقير بكغقير اخطيراب، ييؾ كؼيقل طالمية اخطيراب إليػ ل طالمة اخطراب يل ا

جؿع الؿمكث السالؿ؟ ٓ، باققة بؾػظفا ل الرفع والـصب والجر، ما كصؾ  طالمة، الكاء أيًضيا 

ما كصؾ  طالمة ٕهنا مقجقدة ل الجؿقيع بؾػيظ واحيد، اليذي كغقير ل الرفيع الضيؿة: جياءت 

 الؿعؾؿاُت.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 أكرمت الؿعؾؿاِت. وسؾؿت طؾك الؿعؾؿاِت.ول الـصب والجر الؽسرة: 

فـؼقل: إن طالمة الرفع ل جؿع الؿمكث السالؿ الضؿة، وطالمة الـصب والجر الؽسرة، 

فؿفؿا رأيت جؿع ممكث سالؿ فقف ضؿة فحؽؿيف الرفيع، وإن ليؿ كجيد فقيف ضيؿة، فقيف كسيرة، 

 فكعؾؿ أن حؽؿف لقس الرفع، إما الـصب وإما الجر.

 ؾؼاٌت.كؼقل: السقاراُت مـط

 السقارات: مبكدأ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 مـطؾؼات: خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 يذه معؾقمة كاففة لؽـ قد كؽقن مفؿة طـد بعض الطالب.

السقاراُت ضؿة، مـطؾؼاٌت ضؿة وكـقيـ، يعـيل طـيدما كؽكيب: السيقاراُت ضيؿة واحيدة، 

 كـقيـ؟ ٕكف يقجد أل، أل ٓ كجلء ميع مـطؾؼاٌت ضؿكقـ مـ ضؿ وكـقيـ، لؿاذا السقارات بال

الكـييقيـ، لييق حييذفت أل رجييع الكـييقيـ، سييقاراٌت، فيينذا أكقييت بييلل ٓ يجكؿييع أل والكـييقيـ، 

السقارات، لفذا بعض الطالب لعسػ يؽكب السقارُت، يـطؼ: السقارٌت يضع ضيؿكقـ، ٕكيف 

 لؿ يراِع ذلؽ أو لؿ يػفؿ ذلؽ.

  مرفقطان وطالمة الرفع فقفؿا الضؿة.الؿفؿ، السقارات مـطؾؼات: مبكدأ وخرب

 أدخؾ كان: كاكت السقاراُت مـطؾؼاٍت.

 صقب، إن السقاراِت مـطؾؼاٌت. 

 ضــت السقاراِت مـطؾؼاٍت.

َؿَقاِت ﴿قال كعالك:   .[44العـؽبقت:] ﴾َخَؾَؼ اهلُل السَّ

 خؾؼ: فعؾ ماض.

 اسؿ اهلل: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 ـصقب أو مجرور؟ مـصقب.السؿاوات: مػعقل بف، م

لؿاذا قال السؿاواِت ما قال السؿاواَت؟ ٕكف جؿع ممكث سالؿ، وجؿع الؿمكيث السيالؿ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يـصب بالػكحة أو بالؽسرة؟ بالؽسرة، خؾؼ اهلل السؿاواِت، مػعقل بف مـصقب وطالمة كصيبف 

 الؽسرة.

َؿَقاِت َوإَْرَض ﴿ ؿ قال:   [44العـؽبقت:] ﴾َخَؾَؼ اهلُل السَّ

 : حرف ططػ ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل طؾك الػك .القاو

إرض: معطقف طؾك الؿػعقل بف، إًذا مـصقب مثؾف، ٕن الؿعطقف كالؿعطقف طؾقيف، 

 مـصقب، لؽـ ما طالمة كصبف؟ الػكحة.

 كؾ كؾؿة كعطقفا حؼفا، إرَض لقست جؿع ممكث سالؿ، إًذا كعطقفا العالمة إصؾقة. 

 َض. خؾؼ اهلل السؿاواِت وإر

كؼقل: معطقف طؾك السيؿاوات أو معطيقف طؾيك الؿػعيقل بيف مـصيقب وطالمية كصيبف 

 الػكحة.

إًذا فعالمة الرفع ل جؿع الؿمكث السالؿ الضؿة، طالمة أصؾقة أم فرطقية؟ الضيؿة لؾرفيع 

أصؾقة أم فرطقة؟ أصيؾقة، وطالمية الجير الؽسيرة، أصيؾقة أم فرطقية؟ أصيؾقة، وطالمية الـصيب 

ة طالمة لؾـصب أصؾقة أم فرطقة؟ فرطقة. يل أصؾقة ميع الجير، لؽيـ يـيا الؽسرة، كقن الؽسر

كقن الؽسرة طالمة لؾـصب أصيؾقة أم فرطقية؟ فرطقية، إًذا فجؿيع الؿمكيث السيالؿ فقيف طالمية 

 فرطقة واحدة ويل طالمة الـصب.

 . اهباب اخلاًظ ًّ أب٘اب عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ: املٌِ٘ع ًّ اهصس 
لكـقيـ. الؿؿـقع مـ الصرف يعـل الؿؿـقع مـ الكـقيـ، وإسيؿاء الؿراد بالصرف يـا: ا

الؿؿـقطية ميـ الكـيقيـ ييل أحيد طشير اسيًؿا، مـعكفيا العيرب ميـ الكـيقيـ ٕهنيا ذيبيت ككشييبف 

بإفعييال، فعاقبكفييا العييرب بحرماهنييا مييـ زيـيية إسييؿاء ويييل الكـييقيـ، ولييقس الؽييالم طؾييك 

ؾ ل الـحق، وإكؿا الؽالم يـا أن طؾك كقػقية الؿؿـقع مـ الصرف وحصره، يذا لف باب مسكؼ

 إطرابف، لؽـ سـضطر أن كذكر بعض إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصرف.

 مـ إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصرف: كؾ اسؿ طؾك وزن َمػاِطؾ أو َمػاطقؾ.-
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 كؾ اسؿ طؾك وزن مػاطؾ مثؾ: مساجد، مـابر، مـا  ، مصاكع، شقارع، جقامع.

، -احييذف الؿـاديييؾ-، مـاديييؾ -اهلل يسييرت-ابق ، صييقاريخ أو طؾييك مػاطقييؾ مثييؾ: مصيي

 قـاديؾ، طصافقر.

مـ إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصيرف: كيؾ اسيؿ طؾيك وزن الػعيؾ مثيؾ: يزييد، يزييد ييذا -

 فعؾ أو اسؿ؟ الؿاء يزيد.

الشقخ: فعؾ، إصؾ أكف فعؾ،  ؿ ُكؼؾ مـ الػعؾقة فصار اسًؿا لشيخص، يزييد بيـ معاويية 

ن، أو أحؿد، كؼقل: أكا أحؿد اهلَل. فعؾ مضارع. وغقره، يذا آسؿ  يشبف الػعؾ فؾفذا ٓ ُيـقَّ

 وإذا قؾت: جاء أحؿد. إكسان اسؿف أحؿد، صار اسًؿا يشبف الػعؾ.

مييـ إسييؿاء الؿؿـقطيية مييـ الصييرف: إطييالم إطجؿقيية، إسييؿاء إطجؿقيية سييقى -

إسحاق، يقسػ، وأكثير أسيؿاء الثال ل، أي اسؿ أطجؿل غقر  ال ل مثؾ: إسؿاطقؾ، إبرايقؿ، 

 إكبقاء أطجؿقة، وأكثر أسؿاء الؿال ؽة أطجؿقة.

ومـ إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصرف: إطيالم الؿمكثية سيقى الثال يل، أي طؾيؿ ممكيث -

 غقر  ال ل مثؾ: فاصؿة، وخديجة، وزيـب، وسعاد، مثؾ: مؽة.

 ففذه مـ إسؿاء الؿؿـقطة مـ الصرف، صقب، كقػ ُكعرب؟ 

 : جاء أحؿُد الققم. وأكرمُت أحؿَد الققم. وسؾؿت طؾك أحؿَد الققم.يؼقلقن

واضحة أن الذي كغقر ل الرفع الضؿة، جاء أحؿُد، ول الـصب الػكحية، أكرميت أحؿيَد، 

ول الجر الػكحة، سؾؿت طؾك أحؿَد، إٓ أكف ٓ ُيـّقن، يعـيل ميا كؼيقل: جياء أحؿيٌد. أو كؼيقل: 

 لؽـ ما كـقن.جاء محؿٌد. ٓ، ما كـّقن، كعرب 

 جاء أحؿُد. بضؿة واحدة.

 جاء: فعؾ ماض.

 أحؿد: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 أكرمت أحؿَد. 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 74

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 أكرمت: فعؾ وفاطؾ.

 وأحؿد: مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 سؾؿت طؾك أحؿَد.

 سؾؿت: فعؾ وفاطؾ.

 طؾك: حرف جر.

ميـ الصيرف، والؿؿـيقع ميـ أحؿد: اسؿ مجرور بعؾك وطالمة جره الػكحة ٕكيف مؿـيقع 

 الصرف ُيجر بالػكحة.

إًذا فعالميية الرفييع ل الؿؿـييقع مييـ الصييرف الضييؿة، أصييؾقة أو فرطقيية؟ أصييؾقة، وطالميية 

الـصب الػكحة ويل أصؾقة، وطالمة الجر الػكحة ويل فرطقية، إًذا الؿؿـيقع ميـ الصيرف فقيف 

 طالمة فرطقة واحدة ويل طالمة الجر.

 كؼقل: يذه مساجُد.

 كدأ.يذه: مب

مساجد: خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ كـقن أم ٓ كـقن؟ كؼقل: ييذه مسياجُد أو 

 يذه مساجٌد؟ ٓ كـقن، يذه مساجُد.

 صقب، صػفا بالؽثرة: يذه مساجُد كثقرٌة.

يكبيع الؿـعيقت ل اخطيراب، يعـيل  -كؿيا سيقل:ي-كثقرة: كعت، صػة لؿساجد، والـعيت 

المة أصؾقة، ولؽـف يـقن ٕكف لقس مـ إسؿاء الؿؿـقطية كعت مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، ط

 مـ الصرف، كؾ كؾؿة كعطقفا حؼفا.

 يذه: مبكدأ.

 مساجُد: خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ ما يـّقن.

 كثقرة: كعت لؿساجد مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 صقب، بـقُت مساجَد.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 بـقت: فعؾ وفاطؾ.

بف الػكحيية، لؽييـ مييا يـييقن، مييا كؼييقل: بـقييت مسيياجد: مػعييقل بييف مـصييقب وطالميية كصيي

 مساجًدا، بـقت مساجَد.

 صػفا بالؽثرة: بـقت مساجَد كثقرًة.

 كعت مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 صقب، صؾقت ل مساجَد.

 صؾقت: فعؾ وفاطؾ.

 ل: حرف جر.

 مساجد: اسؿ مجرور بي ل وطالمة جره الػكحة ٕكف مؿـقع مـ الصرف.

 ؾقت ل مساجَد كثقرًة أم كثقرٍة؟صقب، صػفا بالؽثرة: ص

صؾقت ل مساجَد كثقيرٍة، ٕكيف كعيت لؿجيرور أو لؿـصيقب؟ كعيت لؿجيرور، إًذا يؽيقن 

الـعت مجروًرا، كعت مجيرور وطالمية جيره الؽسيرة ٕن طالمكيف أصيؾقة، صيؾقُت ل مسياجَد 

 كثقرٍة.

 كؼقل: صؾك اهلل وسؾؿ طؾك محؿٍد.

 طؾك: حرف جر.

 جره الؽسرة.محؿد: اسؿ مجرور وطالمة 

اططييػ طؾقييف إبييرايقؿ: صييؾك اهلل وسييؾؿ طؾييك محؿييٍد وإبييرايقَؿ وإسييؿاطقَؾ وصييالٍ  

 وإسحاَق ويعؼقَب وشعقٍب، ويؽذا، كعطل كؾ كؾؿة حؼفا ل اخطراب.

وبييذلؽ كؽييقن قييد اككفقـييا مييـ إبييقاب الخؿسيية الكييل كعييرب بالعالمييات الػرطقيية مييـ 

 إسؿاء، ويل:

ع الؿيذكر السيالؿ، وجؿيع الؿمكيث السيالؿ، وآسيؿ إسؿاء الخؿسة، والؿثـيل، وجؿي

 الؿؿـقع مـ الصرف.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 76

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 يبؼك لـا بابان مـ أبقاب العالمات الػرطقة ويؿا مـ إفعال الؿضارطة.

 .ٞاهباب اهطادع ًّ أب٘اب عدًات اإلعساب اهفسعٚٞ: اوفلاي اخلٌط 
 ما الؿراد بإفعال الخؿسة؟

ذيبقن، أو أل آ ـيقـ كيي ييذيبان، أو يياء كؾ فعؾ مضارع اكصيؾت بيف واو الجؿاطية كيي يي

 الؿخاصبة كي كذيبقـ.

كؾ فعؾ مضارع، يعـل كعؾيؿ أن الؿعيرب خياص بالؿضيارع، مياض أمير ٓ يسيؿقان ميـ 

إفعال الخؿسة، ٓبد فعؾ مضيارع، كيؾ فعيؾ مضيارع اكصيؾت بيف واو الجؿاطية كيي ييذيبقن 

آ ـيقـ كيي ييذيبان ويـطؾؼيان ويجؾسقن وُيؼدمقن ويـطؾؼقن ويسكخرجقن ويؼقلقن، أو ألػ 

ويسكخرجان ويؽقكان، أو ياء الؿخاصبة كي كذيبقـ وكـطؾؼقـ وكسكخرجقـ وكؽيقكقـ، كسيؿقفا 

ًٓ أو مـ إفعال الخؿسة.  أفعا

 صقب، كقػ ُكعرب؟ 

 كحـ كعرف أن إفعال الؿضارطة يدخؾفا الرفع والـصب والجزم، كؼقل:

 لققم. الرجال لؿ يذيبقا الققم.الرجال يذيبقن الققم. الرجال لـ يذيبقا ا

فعؾ مضارع سبؼ بـاصب حؽؿف الـصب، سبؼ بجازم حؽؿف الجيزم، ليؿ ُيسيبؼ بـاصيب 

 وٓ بجازم حؽؿف الرفع.

ما الذي كغقر ل الرجال يذيبقن والرجال ليـ ييذيبقا والرجيال ليؿ ييذيبقا؟ ييؾ اليقاو؟ 

ابكيية ل الرفييع والـصييب كؼييقل إفعييال الخؿسيية مثييؾ جؿييع الؿييذكر السييالؿ؟ ٓ، يـييا الييقاو  

والجزم، ما كصؾ  طالمة إطراب، وإكؿا الذي كغقر ل الرفع  بقت الـقن، ول الـصب والجزم 

حذف الـقن، فـؼقل: دلقؾ الرفع طالمة الرفع الكل ُكعؾؿ وكدل طؾيك أن ييذا الؿضيارع مرفيقع 

  بقت الـقن، يذيبقن.

ن حؽؿفيا ليقس الرفيع، الـصيب صقب، فنذا لؿ يؽـ يـاك كقن ل إفعال الخؿسة كعؾيؿ أ

 إذا سبؼت بـاصب أو الجزم إذا سبؼت بجازم.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

اليؿ َذلِيَؽ اْلؽَِكياُب ٓ ﴿إًذا كؾ فعؾ مـ إفعال الخؿسة فقف كقن، مباشيرة حؽؿيف الرفيع، 

ييا َرَزْقـَيي ييالة َومِؿَّ ـَ ُيْممِـُييقَن بِاْلَغْقييِب َوُيِؼقُؿييقَن الصَّ ييِذي ـَ الَّ  ﴾اُيْؿ ُيـِػُؼييقنَ َرْيييَب فِقييِف ُيييًدى لِْؾُؿكَِّؼييق

يممـقن، يؼقؿقن، يـػؼيقن، إفعيال الخؿسية وفقفيا كيقن حؽؿفيا الرفيع مباشيرة، و [3-0البؼيرة:]

مباشرة بدون كلمؾ، ولق كلمؾت لقجدت أهنا ليؿ كسيبؼ ٓ بـاصيب وٓ بجيازم، فػعيؾ مضيارع 

 مرفقع وطالمة رفعف  بقت الـقن.

ـْ َكْػَعُؾيقا َفيياكَّ ﴿ فيينن ليؿ كػعؾيقا، لييؿ كػعؾيقا مييـ و [24البؼيرة:] ﴾ُؼقا الـَّيارَ َفينِْن َليْؿ َكْػَعُؾييقا َوَلي

إفعال الخؿسة، اكصؾت بقاو الجؿاطة، وما فقفا كقن إًذا لقس مرفقًطا، مـصقب أو مجيزوم، 

 وقد سبؼ بجازم لؿ، إًذا فعؾ مضارع مجزوم وطالمة جزمف حذف الـقن.

وطالمية كصيبف حيذف  ولـ كػعؾقا، لـ كػعؾقا، سبؼ بـاصيب، إًذا فعيؾ مضيارع مـصيقب

 الـقن.

فاكؼقا الـار، فاكؼقا، فعؾ اكصؾ بيقاو الجؿاطية، ييؾ ييق ميـ إفعيال الخؿسية؟ ٓ، ٕكيف 

 فعؾ أمر ولقس فعاًل مضارًطا، يذا مبـل، أفعال إمر مبـقة.

ففذا يق إطراب إفعال الخؿسة، كؼقل: ٓ كؾعبقا أم ٓ كؾعبيقن؟ ٓ كؾعبيقا، وٓ هتؿؾيقا، 

 كجزم.

 إفعال الخؿسة ويذا يق إطراهبا.يذه يل 

 صقب، لق قؾـا: الرجالن يذيبان الققم. والرجالن لـ يذيبا. والرجالن لؿ يذيبا.

ما طالمة الرفيع؟  بيقت الـيقن ٕكيف ميـ إفعيال الخؿسية، اكصيؾ هبيا أليػ آ ـيقـ، ول 

ت ليؿ الـصب والجزم حذف الـقن، لق قؾت: أكت كذيبقـ الققم. أكيت ليـ كيذيبل القيقم. وأكي

 كذيبل الققم. 

مـ إفعال الخؿسة ٓكصالف بقاء الؿخاصبة، ل الرفيع كثبيت الـيقن ول الـصيب والجيزم 

 كحذف الـقن.

 صقب، لق قؾـا: الؿجكفدون يجكفدون دا ًؿا.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 78

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الؿجكفدون: مبكدأ مرفقع وطالمة رفعف القاو أو  بقت الـقن؟ يؾ يق جؿع ميذكر سيالؿ 

ر السالؿ يذا مـ أبقاب إسيؿاء، جؿيع الؿيذكر السيالؿ أم مـ إفعال الخؿسة؟ جؿع الؿذك

 والؿثـك يذه أسؿاء، وقد اككفقـا ل الضرورة إولك مـ الكػريؼ بقـ آسؿ والػعؾ.

آسؿ يؼبؾ أل، مثاًل كؼقل: الؿجكفدون. يذا اسؿ، يؽيقن جؿيع الؿيذكر السيالؿ أم فعيؾ 

ب يجكفدون يذا فعيؾ مضيارع، مضارع؟ جؿع الؿذكر السالؿ يرفع، بالقاو، الؿجكفدون، صق

 إًذا مـ إفعال الخؿسة.

 يجكفدون: فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف  بقت الـقن.

 لؿاذا خالػـا بقـ طالمات اخطراب ل جؿع الؿذكر السالؿ وإفعال الخؿسة؟ 

لؿا قؾـا وكرركا مـ أن طالمة اخطراب يل الكل ككغقر بكغقير اخطيراب، ميا اليذي يكغقير ل 

 لؿذكر السالؿ الؿجكفدون؟ جؿع ا

اجعؾفييا مرفقطيية: كجيي  الؿجكفييدون. مـصييقبة: أكرمييت الؿجكفييديـ. الـييقن مقجييقدة، 

الؿجكفدون، الؿجكفديـ، الـقن مقجقدة، ما كصؾ  طالمة إطيراب، اليذي كغقير اليقاو والقياء، 

كؼقل طالمة اخطراب، لؽـ يذه يجكفيدون ل الرفيع كؼيقل: الطيالب يجكفيدون. ل الـصيب: 

جكفدوا. القاو مقجقدة، ل الحالكقـ لقست طالمة إطراب، الذي اخكؾيػ الـيقن، فـؼيقل: لـ ي

طالمة اخطراب يق الذي يكغقر بكغقر اخطيراب، فــكبيف ليذلؽ، ومثيؾ ذليؽ الؿثـيك، ليق قؾيت: 

 الطالبان يجكفدان. 

 الطالبان: اسؿ مثـك مرفقع وطالمة رفعف إلػ.

 مة رفعف  بقت الـقن.يجكفدان: فعؾ مضارع، إًذا مرفقع وطال

 فــكبف لذلؽ أيًضا.

 .اهباب اهطابع ٗٓ٘ اول  يف عدًات اإلعساب: اهفلى املضازع امللةى اآللس 
الػعؾ الؿضارع الؿعكؾ أخر يعـل الذي آخر حرف ميـ حروفيف حيرف طؾية، وحيروف 

 العؾة  ال ة ويل: القاو، وإلػ، والقاء، مجؿقطة ل ققلؽ: واي.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 بالقاو مثؾ: يدطق، ويـؿق. فعؾ مضارع مخكقم 

 فعؾ مضارع مخكقم بالقاء مثؾ: يؼضل، ويرمل، ويفدي. 

 فعؾ مضارع مخكقم بإلػ مثؾ: يرضك، ويخشك، ويسعك.

صقب، كقػ يؽقن إطراهبا ل الرفيع والـصيب والجيزم؟ كحكياج إليك اككبياه قؾيقاًل، كؼيقل: 

 محؿٌد يدُطق إلك الخقر. 

 ر. ل الـصب: محؿٌد لـ يدطَق إلك الش

 ل الجزم: محؿد لؿ يدُع إلك الشر.

 الذي كغقر يق طالمة اخطراب.

 محؿد: مبكدأ.

يييدطق: يييذا فعييؾ مضييارع لييؿ يسييبؼ بـاصييب وٓ بجييازم فحؽؿييف الرفييع، وطالميية الرفييع 

إصيؾقة اليقاو، ييذا ميـ جسيؿ الؽؾؿية، ييذا الحيرف أصيؾل ل الؽؾؿية كػسيفا، ٓ يؿؽييـ أن 

ؼقل طالمة إطرابف الدال؟! ٓ، طالمية اخطيراب كيل:ي بعيد يؽقن طالمة إطراب، مثؾ الؿجكفد ك

 الؽؾؿة.

فعالمة الرفع ل يدطق: الضؿة، العالمة إصؾقة، وإصؾ: يدُطُقو، مثيؾ: يؽكبيقا يؼكؾيقا، 

يدطقو، إٓ أن الضؿة طؾك القاو  ؼقؾة فكخؾصقا مـفا دفًعا لؾثؼؾ، فسؽـقا القاو، قالقا: ييدطق، 

درة مـع مـ ضفقريا الثؼؾ، طالمة اخطيراب الضيؿة ٕن اخطيراب وطالمة إطرابف الضؿة الؿؼ

رة يعـل الؿغطاة، ما اليذي غطاييا؟ السيؽقن اليذي ُجؾيب لؾيكخؾص ميـ  جؾب الضؿة، الؿؼدَّ

 الثؼؾ.

 صقب، ول الـصب: محؿد لـ يدطَق إلك الشر.

 لـ: كاصب.

 يدطَق: فعؾ مضارع مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

ؿياذا ضفيرت؟ ٕن الػكحية خػقػية، الػكحية أخيػ الحركيات، لؿاذا ما صيارت مؼيدرة؟ ل
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

اسؿفا فكحة، مجرد فكحة فّؿ، َأ، بخالف الضؿة فكحكاج إلك أن كػك  الػيؿ  يؿ كضيؿ الشيػكقـ، 

 ُأ، فالضؿة  ؼقؾة بخالف الػكحة.

 صقب، ول الجزم: محؿد لؿ يدُع إلك الشر.

وقػيت: ليؿ ييدْع، وإذا محؿد لؿ يدع، طالمة الجز حذف القاو، حيذف حيرف العؾية، إذا 

وصؾت كحرك العيقـ بحرككفيا، ميا حرككفيا ل ييدطق؟ الضيؿة، كبؼيك كؿيا ييل، ميا لـيا طالقية 

 بالعقـ وٓ بحركة العقـ، فؼط كحذف القاو، لؿ يدُع إلك الشر.

إًذا طالميية الرفييع الضييؿة، ويييل أصييؾقة أو فرطقيية؟ أصييؾقة وإن كاكييت مؼييدرة، وطالميية 

الجييزم حيذف حيرف العؾيية، أصيؾقة أم فرطقيية؟ فرطقية، فقييف الـصيب الػكحية، أصييؾقة، وطالمية 

 طالمة فرطقة واحدة ويل طالمة الجزم.

 بيالؽرة. ومحؿيد ليؿ 
َ

وكذلؽ ل الؿخكقم بالقاء: محؿٌد يرمل بالؽرة. ومحؿيد ليـ يرميل

 يرِم الؽرة.

، فصارت الضؿة  ؼقؾة طؾك القاء فُسيّؽـت، إًذا طالمية الرفيع ضيؿة 
ُ

محؿد يرمِل أي يرمل

 أصؾقة.مؼدرة 

، طالمة الـصب الػكحة، طالمة أصؾقة.
َ

 محؿد لـ يرمل

 محؿد لؿ يرِم بالؽرة، لؿ يرم، طالمة الجزم حذف حرف العؾة، طالمة فرطقة.

وكذلؽ الؿخكقم بإلػ: محؿد يخَشك ربَّف. محؿد لـ يخَشك إٓ ربَّف. محؿد لؿ يخيَش 

 إٓ ربَّف.

قة الضيؿة، الضيؿة واقعية طؾيك محؿد يخشك: فعيؾ مضيارع مرفيقع وطالمية الرفيع أصيؾ

إلػ، ٕن اخطراب جؾيب الضيؿة، وإليػ كؿيا كرركيا كثقيًرا مالزمية ل العربقية لؾسيؽقن، 

أن كقجد ضؿة جؾبفا اخطراب ويقجد سؽقن مالزم لعلػ، فالسؽقن غطيك الضيؿة، ييذا 

 معـك الؿؼدرة، يعل مقجقدة لؽـ مغطاة.

 صقب، محؿد لـ يخشك إٓ ربف.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 لـ: كاصب.

خشك: فعؾ مضارع مـصقب وطالمة كصبف الػكحة، إليػ طؾقفيا فكحية، لؽيـ إليػ وي

لفا خاصقة، كخكؾػ حكك طـ القاو والقاء ويل أهنيا مالزمية لؾسيؽقن، فالسيؽقن أيًضيا غطيك 

 الػكحة.

 محؿد لؿ يخَش إٓ ربف.

 لؿ يخش: مجزوم وطالمة جزمف حذف إلػ، حذف حرف العؾة، طالمة فرطقة.

لؿضارع الؿعكؾ أخر طالمة الرفع الضؿة، أصؾقة، وطالمة الـصب الػكحية، إًذا فالػعؾ ا

أصؾقة، وطالمة الجزم حذف حرف العؾة، فرطقة، إًذا فػقيف طالمية فرطقية واحيدة وييل طالمية 

 الجزم.

 بٔرا ُلْ٘ اد اُةِٔٚا ًّ عدًات اإلعساب.
ضييؿة لؾرفييع، إكثيير ل إسييؿاء ول إفعييال الؿضييارطة يييل العالمييات إصييؾقة، ال

 والػكحة لؾـصب، والؽسرة لؾجر، والسؽقن لؾجزم.

ويـاك سبعة أبقاب اكحصرت فقفا طالمات فرطقية، خؿسية ل إسيؿاء وا ـيان ل الػعيؾ 

 الؿضارع.

مسيللة سيلزيديا، ليؿ ييذكريا ابيـ آجيروم  -باب اخطراب-يبؼك لـا ل يذا الباب الؿفؿ 

 لؽـفا مفؿة، ويل: 

 قٞ إعساب اهفلى املضازع.طسٙقٞ إعساب االضٍ ٗطسٙ
طرفـا مـ قبؾ كقػ كعرب ما قبؾ خط اخطراب وضبطـاه واككفقـا مـف، صقب، بؼل ما بعيد 

خط اخطراب، إسؿاء كقػ كعرهبا؟ والػعؾ الؿضارع كقػ كعربف؟ يذه الؿسيللة إن شياء اهلل 

 سـل:ي طؾقفا بعد الصالة. 

 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 82

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 

 بلثأصئلت الذرس الث
 

¢ 

 

 إفعال الخؿسة لؿاذا سؿقت إفعال الخؿسة بذلؽ؟ السؤال: 

يا لؾطاليب أن يعرفيف، لؽيـ ميـ أراد أن اجلواب:  إمر يحكاج إلك كعؾقؾ، يعـيل ليقس مفؿًّ

ًٓ خؿسية وييل كسيؿقة  يعرفف ... يسؿك الصقغ الخؿس أو إبـقة الخؿس، لؽيـ سيؿقت أفعيا

 الجؿاطة خرجت بصقغكقـ: يػعؾقن، وكػعؾقن. صحقحة ٕكؽ إذا أسـدت الؿضارع إلك واو 

 وإذا أسـدكف إلك ألػ آ ـقـ خرجت أيًضا بصقغكقـ: يػعالن وكػعالن.

 وإذا أسـدكف إلك ياء الؿخاصبة لقس لؽ إٓ: كػعؾقـ.

 ففذه خؿس صقغ.

 واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 

 الرابعالذرس 
 

¢ 

الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد وطؾييك آلييف وأصييحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

 "أجرومقية"فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿكف وبركاكف، ل الؿجؾس الرابع مـ مجيالس شيرح 

ًٓ طؾييك الؼسييؿ الثيياين فقفييا ويييق قسييؿ  ٓبييـ آجييروم طؾقييف رحؿيية اهلل، والؽييالم مييا زال مقصييق

 اككفقـا مـ شرح كالم ابـ آجروم، فؼد كؽؾؿ طؾك  الث مسا ؾ:اخطراب، و

 .إولك: ل كعريػ الؿعرب والؿبـل 

 .والثاكقة: ل أقسام اخطراب 

 .والثالثة: ل طالمات اخطراب 

وقؾـا ل طالمات اخطراب: إن العالمات إما أصؾقة وييل إكثير، وإميا فرطقية، فالػرطقية 

سيية مـفييا أسييؿاء ويييل: إسييؿاء الخؿسيية، والؿثـييك، وجؿييع مـحصييرة ل سييبعة أبييقاب، خؿ

الؿذكر السالؿ، وجؿيع الؿمكيث السيالؿ، وآسيؿ الؿؿـيقع ميـ الصيرف. وا ـيان ميـ الػعيؾ 

 الؿضارع ويؿا: إفعال الخؿسة، والػعؾ الؿضارع الؿعكؾ أخر.

 الػعؾ الؿضارع الؿعكؾ أخر مثؾ: يدطق، ويرمل، ويخشك. 

ضؿة مؼدرة كؼقلؽ: محؿٌد يدطق إلك الخقر. فالػعيؾ مرفيقع ٕكيف  فقرفع بالضؿة ولؽـفا

لؿ يسبؼ بـاصيب وٓ بجيازم، وطالمية الرفيع الضيؿة، فلصيؾف ييدطقو، ووقعيت الضيؿة طؾيك 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 84

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

القاو فصارت  ؼقؾة، فُسؽـت القاو دفًعا لؾثؼؾ، فـؼقل: طالمة الرفع الضؿة الؿؼيدرة مـيع ميـ 

 ضفقريا الثؼؾ.

، فصيارت الضيؿة طؾيك القياء  ؼقؾية، وكذلؽ ل القاء: كؿحؿد يرم
ُ

ل بالؽرة. أصيؾف يرميل

 فُسؽـت القاء دفًعا لؾثؼؾ، وطالمة الرفع الضؿة الؿؼدرة مـع مـ ضفقريا الثؼؾ.

وكييذلؽ إلييػ: محؿييٌد يخشييك رّبييف. أيًضييا مرفييقع بضييؿة مؼييدرة وقعييت طؾييك إلييػ، 

 وإلػ ساكـة، وسؽقن إلػ الؿالزم غطك الضؿة ومـعفا مـ الظفقر.

 بالؽرة.
َ

 ول الـصب كؼقل: محؿٌد لـ يدطَق إلك الشر. ومحؿد لـ يرمل

فقـصب بػكحة ضايرة ٕن الػكحة خػقػة فظفيرت، ٕن الثؼيؾ إكؿيا يؿـيع الضيؿة الثؼقؾية، 

 وأما الػكحة فخػقػة فظفرت.

وأما مع إليػ: محؿيٌد ليـ يخَشيك إٓ ربيف. فينن السيؽقن الؿيالزم لعليػ أييًض غطيك 

 الظفقر ٕكف مالزم. الػكحة ومـعفا مـ

وأما ل الجزم فنكؽ كؼقل: محؿد لؿ يدع، ولؿ يخش، وليؿ ييرم. فكحيذف حيرف العؾية، 

فـؼقل: طالمة الجيزم حيذف حيرف العؾية، اليقاو وإليػ والقياء، فينذا أردت أن كصيؾ فنكيؽ 

كحرك الحرف الذي قبؾ حرف العؾية بحرككيف السيابؼة الكيل كاكيت ل الؿضيارع: ييدُع، اليقاو 

كؼييقل: لييؿ يييدُع إلييك الشيير. يييرِم، الؿييقؿ مؽسييقرة: لييؿ يييرِم بييالؽرة. يخييَش، الشييقـ مضييؿقمة 

 مػكقحة، لؿ يخَش إٓ اهلل. كحـ فؼط كحذف حرف العؾة، وما قبؾف ٓ طالقة لـا بف.

كضقػ طؾك ما قالف ابـ آجروم ل يذا الؼسؿ الؿفؿ: الؽيالم طؾيك صريؼية إطيراب آسيؿ 

 وإطراب الػعؾ الؿضارع.

 الػعل الؿضارع إلعراِه ثالثة أركان: ؾ الؿضارع،كبدأ بالػع

 .إول: أن كذكر كقطف، فكؼقل: فعؾ مضارع 

 والركـ الثاين: أن كذكر حؽؿف اخطرابل، يؾ يق الرفع أم الـصب أم الجزم؟ 

 .والركـ الثالث: أن كذكر حرككف، الحركة الكل ل آخره 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

عؾ الؿضارع الؿبـل، فينذا صبؼيت ييذا ويـا يل:ي الػرق بقـ الػعؾ الؿضارع الؿعرب والػ

 إركان طؾك الػعؾ الؿضارع الؿعرب فنكؽ كؼقل ل كحق: 

 محؿٌد يذيب الققم. 

 يذيب: فعؾ مضارع. يذا بقان الـقع.

صقب، وبقان حؽؿف اخطرابل، ما حؽؿف اخطرابل؟ الرفع، حؽؿف اخطرابيل الرفيع، وييق 

 مبـل أم معرب؟ معرب.

ؽؿييف الرفييع ويييق معييرب، كجؿييع يييذيـ إمييريـ بؼقلييؽ: يييذيب اجكؿييع فقييف أمييران: ح

مرفقع، فعؾ مضارع مرفقع، مرفقع يذا مصطؾ ، ليقس حؽًؿيا، الحؽيؿ الرفيع، لؽيـ مرفيقع 

مصطؾ ، ما معـك مصطؾ ؟ يعـل يدل طؾك أشقاء كثقرة كخكصريا بؼقليؽ: مرفيقع، فؿرفيقع 

 عؾ مضارع مرفقع.يدل طؾك أن الحؽؿ اخطرابل الرفع، ويدل طؾك أن الؽؾؿة معربة، ف

صقب، والحركة يـا طالمة إطراب، فكؼيقل: فعيؾ مضيارع مرفيقع وطالمية رفعيف الضيؿة، 

 فنذا قؾت: محؿد لـ يذيَب الققم.

 فؾـ: حرف كصب.

وييذيب بييّقـ كقطييف: فعييؾ مضييارع. بييقـ حؽؿييف اخطرابييل: حؽؿييف الـصييب ويييق معييرب 

 فكؼقل: مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 .وإذا قؾت: محؿٌد لؿ يذيب

 فؾؿ: حرف جزم.

يذيب: فعؾ مضارع، يذا كقطيف. مجيزوم، ييذا بقيان لحؽؿيف اخطرابيل، فحؽؿيف الجيزم 

 ويق معرب فكؼقل: مجزوم وطالمة جزمف السؽقن.

. َـّ  صقب، ومع الؿبـل ل مثؾ: ٓ كذيب

 ٓ: كايقة جازمة.

: يذا فعيؾ مضيارع مبـيل ٓكصيالف بـيقن الكقكقيد، وحؽؿيف اخطرابيل؟  ـّ وكذيب ل كذيب



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 86

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

وقع بعد جازم فحؽؿف اخطرابل الجزم، إًذا فحؽؿف الجيزم وييق مبـيل، فكؼيقل ل بقيان كقطيف: 

 فعؾ مضارع. 

ماذا كؼقل ل بقان حؽؿف اخطرابيل؟ كؼيقل: ل محيؾ جيزم، ميا كؼيقل: مجيزوم. ل محيؾ 

جييزم يييذا مصييطؾ  يييدل طؾييك أن الحؽييؿ الجييزم والػعييؾ مبـييل، أمييا مجييزوم ففييذه كؼييال مييع 

 الحؽؿ الجزم ويق معرب.  الؿعرب، يعـل أن

؟  َـّ  ولق قؾت: يؾ كؾعب

 يؾ: حرف اسكػفام.

وكؾعبـ: فعؾ مضارع لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم فحؽؿف الرفع، وييق مبـيل أم معيرب؟ 

مبـل، يعـل حؽؿف الرفع ويق مبـل، كؼقل: ل محؾ رفع، ما كؼقل: مرفقع، ل محؾ رفع مبـيل 

 طؾك الػك .

بـل مـ حقث صريؼة اخطراب فرق سفؾ وواض ، الؿعيرب إًذا فالػرق بقـ الؿعرب والؿ

 كؼقل معف: مرفقع، مـصقب، مجرور، مجزوم.

 الؿبـل كؼقل: ل محؾ رفع، ل محؾ كصب، ل محؾ جر، ل محؾ جزم.

إذا قؾت: مرفيقع، يعـيل أن حؽؿيف الرفيع وييق معيرب، وإذا قؾيت: ل محيؾ رفيع، يعـيل 

 حؽؿف الػرع ويق مبـل.

 ٌد كدرس باجكفاد.فنذا قؾت مثاًل: يـ

كدرس: يذا فعؾ مضارع لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم، ففق فعؾ مضيارع مرفيقع وطالمية 

 رفعف الضؿة.

 صقب، الطالبات يدرْسـ باجكفاد.

فعييؾ مضييارع اكصييؾت بييف كييقن الـسييقة، الػعييؾ الؿضييارع لييؿ يسييبؼ بـاصييب وٓ بجييازم، 

 ؾك السؽقن، ويؽذا.فحؽؿف الرفع ويق مبـل، كؼقل: فعؾ مضارع ل محؾ جزم مبـل ط

 وكذلؽ إسؿاء ل إطراهبا، فآسؿ الؿعرب كؼؾ: مرفقع، مـصقب، مجرور. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 وآسؿ الؿبـل كؼقل: ل محؾ، ل محؾ رفع، ل محؾ كصب، ل محؾ جر.

 فنذا قؾت: جاء محؿٌد.

 فؿحؿٌد: فاطؾ، حؽؿف الرفع ويق معرب، كؼقل: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 .لؽـ لق قؾت: ذيبُت 

 فالػاطؾ الكاء، والكاء ضؿقر مبـل. 

 أطرب الكاء، كؼقل: فاطؾ ل محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ.

صقب لق قؾت: أكرمُت خالًدا. أطرب خالًدا. مػعقل بف مـصيقب وطالمية كصيبف الػكحية. 

لؿيياذا مـصييقب؟ حؽؿييف الـصييب ويييق معييرب. لؽييـ لييق قؾييت: أكرمكييؽ. أطييرب الؽيياف ل 

ل محؾ كصب؟ مػعقل بف ل محؾ كصب مبـل طؾيك الػيك . )أكرمكؽ( مػعقل بف مـصقب أو 

صب، سؾؿت طؾك خاليٍد، خاليد اسيؿ مجيرور وطالمية جيره الؽسيرة. لؽيـ )سيؾؿت طؾقيؽ( 

الؽيياف يييا ضييؿقر مجييرور أو ل محييؾ جيير؟ ل محييؾ جيير مبـييل طؾييك الػييك . لييق قؾييت: زيييٌد 

. صيب ليق قؾيت: مجكفد، فزيد مبكدأ يا مرفقع أو ل محؾ رفع؟ مرفقع، ومجكفد خيرب مرفيقع

أكا مجكفٌد، )أكا( مبكدأ مرفقع أو ل محؾ رفع؟ ل محؾ رفع ٕكف ضؿقر مبـل. صيب ليق قؾيت: 

يذا مجكفٌد، في )يذا( ما إطراب ييذا؟ ييا كقطيف، لؽيـ إطرابيف مبكيدأ ل محيؾ رفيع مبـيل طؾيك 

السؽقن. صب )جاء الؿجكفُد(، الؿجكفد فاطؾ مرفقع طالمة رفعف الضؿة. صيب )جياء اليذي 

كفد(. ما إطراب الذي؟ فاطؾ ل محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن. صب لق قؾت ميثالً: سيقبقيِف يج

طالٌؿ طظقٌؿ. سقبقيِف: مبكيدأ مرفيقع أو ل محيؾ رفيع؟ ل محيؾ رفيع مبـيل طؾيك الؽسير. صيب 

)أحُب سقبقيف(، أحُب: فعؾ مضارع والػاطؾ مسكرت كؼديره )أكا(، وسقبقيف الؿحبقب مػعيقل 

ؾ كصيب. معـيا؟ ل محيؾ كصيب. صقيب أطيرب ليل: سيؾؿُت طؾيك سيقبقيِف. بف ما بالف؟ ل مح

طؾك: حرف جر، وسقبقيف اسٌؿ؟ ييق يعيرب، اسيٌؿ مجيرور أو ل محيؾ جير؟ مبـيل أو معيرب 

سقبقبِف؟ أكت ما حضرت درس إمس يا؟ كحـ قؾـا يـاك أمقر ٓبد أن ُكحػظ، مـفا إسؿاء 

ويف( دا ًؿا مبـيل طؾيك الؽسير. فعؾؿـيا أكيف مبـيل، الؿبـقة ٓبد أن كحػظفا. فآسؿ الؿخكقم بي )
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فـؼقل )طؾك( حرف جر، وسقبقيف اسؿ ٓ كؼؾ مجرور، كؼقل ل محؾ جر مبـيل طؾيك الؽسير. 

 كعؿ.

ًٓ مطؾًؼا: ٕكف مصيدر مـصيقب بعيد فعؾيف  صب لق قؾـا مثالً: اسؽت سؽقًكا، سؽقًكا مػعق

 ًٓ مطؾيؼ، مـصيقب أو ل محيؾ كصيب؟  كؿا سقل:ي. سؽقًكا، اسؽت سؽقًكا، أو سؽقًكا، مػعيق

مـصقب وطالمة كصبف الػكحة. صب لق قؾت صْف، صيْف بؿعـيك سيؽقًكا، إطرابيف مػعيقل مطؾيؼ 

إطرابف مػعقل مطؾؼ: ٕن صْف بؿعـيك سيؽقًكا، لؽيـ صيْف مػعيقل مطؾيؼ مـصيقب أو ل محيؾ 

كصيب؟ ل محيؾ كصييب مبـيل طؾيك السييؽقن. كؼيقل صيْف، ولييق قؾيت صيٍف مبـييل طؾيك الؽسيير 

. فييالػرق بييقـ الؿعييرب ل إسييؿاء والؿضييارع، والؿبـييل ل إسييؿاء والؿضييارع، أن ويؽييذا

الؿعرب كؼقل ل إطرابف )مرفقع مـصقب مجرور مجزوم(، والؿبـل كؼقل ل إطرابف )ل محؾ 

 رفع، ل محؾ كصب، ل محؾ جر، ل محؾ جزم(.

بقيان الـيقع، كؼيقل  صقب الركـ إول ل اخطراب دا ًؿا، كؿيا رأييكؿ، ييق بقيان الـيقع ييق

فعؾ مضارع أو فعؾ أمر أو فعؾ ماض أو حرف كذا. دا ًؿا كبدأ اخطراب ببقان كقع الؽؾؿية إٓ 

مع إسؿاء، آسؿ ٓ كبدأ إطرابف ببقان كقطف، وإكؿا كبدأ إطرابف ببقيان مققعيف ل الجؿؾية. وقيع 

لجؿؾية. فؾيق قؾيت ميثالً: ل أي مؽان ل الجؿؾة، وقع ل أي مؽان ل الجؿؾة، كبقـ مققعيف ل ا

الخا ػ زيٌد. الخا ػ اسؿ، لؽـ لق قؾيت أطيرب: الخيا ُػ زييٌد، فالخيا ػ كؼيقل مبكيدأ ٕكيف 

اسؿ وقع ل ابكداء الجؿؾة. كبقـ مققعيف اليذي ل الجؿؾية. الخيا ػ مبكيدأ. ليقس يـياك داٍع أن 

ـ ليقس ييذا كؼقل اسؿ، أو كؼقل معرف بي أل، أو كؼقل اسؿ فاطؾ، مع أن يذا كؾف صحق ، لؽي

إطراًبييا. يييذا لييق قؾكييف زيييادة ل اخطييراب، لؽييـ لييقس إطراًبييا، اخطييراب أن كؼييقل مبكييدأ يييذا 

 اخطراب أن كؼقل مبكدأ وُكؽؿؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

صب لق قؾت: زيٌد الخا ػ، فالخا ػ يـا أيـ وقع ل الجؿؾة؟ وقع بحقيث ُيخيرب بيف طيـ 

ل أي مؽان وقع ل الجؿؾة؟ وقيع خيربًا لؾؿبكيدأ، فـؼيقل زيد، أخربكا طـ زيد بلكف خا ػ. إذن 

 خقر ل اخطراب.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

صب لق قؾت: جاء الخا ُػ، الخا ػ يذا اسيؿ، أييـ وقيع ل الجؿؾية؟ وقيع بحقيث ييدل 

طؾك الػاطؾ. وقع يـا ل يذه الجؿؾة بحقث يدل طؾك الػاطؾ، يعـيل طؾيك الجيا ل، فـؼيقل ل 

، وقع ل الجؿؾة بحقث ييدل طؾيك الؿػعيقل بيف، طؾيك إطرابف فاطؾ. فنذا قؾت: يدأُت الخا َػ 

أ، طؾك الذي وقع الػعؾ طؾقف، فـؼقل مػعقل بف. ُكبقـ مققعف ل الجؿؾة ل أي مؽان وقع  الؿفدَّ

ل الجؿؾة. لق قؾت: جاء محؿٌد خا ًػا، خا ًػا يذا اسؿ وقع ل الجؿؾة بحقث ييدل طؾيك حالية 

 محؿد وقت الؿجلء، فـؼقل حال... ويؽذا.

 لبقان كقطف، وإكؿيا القاجيب ل إطرابيف أن كبيقـ مققعيف ل إذ
َ

ن فآسؿ طـد إطرابف ٓ داطل

الجؿؾة. لق شمت أن كبقـ الـقع، يذا لقس خطًل لؽـف لقس لقس إطراًبا. وجرت طيادة كثقير ميـ 

الؿعربقـ أهنؿ يبقـقن الـقع مع الؿبـل: يبقيقن كقطيف ميع الؿبـيل، ييذا فؼيط مجيرد طيادة، لؽيـ 

ا. لق قؾت مثالً: جاء محؿٌد، محؿد فاطؾ مرفيقع وطالمية رفعيف الضيؿة. ليق قؾيت: لقس إطرابً 

جاء يذا، أطرب )يذا( إطرابيف فاطيؾ ل محيؾ رفيع مبـيل طؾيك السيؽقن، ييذا اخطيراب. فؾيق 

قؾت: اسؿ إشارة صحق ، لؽـ زيادة، اسؿ إشارة لؾؿػرد، يذا كؾف زيادة. ويؿ طـدما يػعؾيقن 

 لؽل يـكبف إلك أكف مبـل، فقعربف إطراب الؿبـل.ذلؽ، يعـل كؼقل اسؿ إشارة 

يؼقل: جمُت، جمت فاطيؾ، مباشيرًة ادخيؾ ل اخطيراب، فاطيؾ ل محيؾ رفيع مبـيل طؾيك 

الضؿ. يؼقل بعض الؿعربقـ )جمُت( الكاء ضؿقر مكؽؾؿ أو ضؿقر مكصيؾ، ٓ بيلس يعـيل اككبيف 

 أكف مبـل فلطربف إطراب الؿبـقـ فال بلس ل ذلؽ.

يذه إركان، أركان اخطراب الثالث الكل رأيكؿقيا، ٓ يجيب فقفيا الرتكقيب، كـّبف إلك أن 

يجقز أن كؼدم بعضفا طؾك بعض، ٓ بلس، وإكؿا الؿطؾقب أن كل:ي هبيا كامؾية مسيكقفاة. يعـيل 

لق قؾت مثالً: جاء محؿٌد، محؿد فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، أو محؿد مرفقع وطالمة 

ف فاطؾ، أو مرفقع فاطؾ وطالمية رفعيف الضيؿة: كيؾ ييذا صيحق  ٓ رفعف الضؿة فاطؾ، أو ٕك

إشؽال ل ذلؽ. ولق قؾت مثالً ل )جمُت( الكاء فاطؾ ل محؾ رفع مبـل طؾك الضيؿ، أو كؼيقل 

الكاء ل محؾ رفع فاطؾ مبـل طؾك الضيؿ، أو كؼيقل مبـيل طؾيك الضيؿ ل محيؾ رفيع فاطيؾ، ٓ 
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ت ذلؽ، طؾؿت أن الضبط الصحق  لؽؾؿة فاطؾ بلس ل ذلؽ كؾف. فنذا ففؿت ذلؽ فنذا ففؿ

لق أّخركف لؽـت كؼقل يا ل محؾ رفٍع فاطٌؾ، أو فاطٌؾ ل محؾ رفيٍع، ل محيؾ رفيع ييذا رقيؿ، 

فاطؾ يذا رقؿ، ولقس الضيبط كؿيا قيد يػفيؿ ل محيؾ رفيع فاطيٍؾ، ٓ ل محيؾ رفيٍع فاطيٌؾ، أو 

 فاطٌؾ ل محؾ رفٍع. يذا ركـ ويذا ركـ.

ا ميـ الؼسيؿ الثياين بحؿيد اهلل. كرييد أن كلخيذ بعيض الكؿريـيات. صقيب صقب. فنذن اككفقـ

 أحؿ.

 [.063الـساء: [﴾َوَيْعُؼقَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْسَؿاِطقَؾ  َوَأْوَحْقـَا إَِلك إِْبَراِيقؿَ ﴿قال كعالك: 

أوحقـا: أوحك: فعؾ مياٍض، وييق مبـيل و)كيا( ميـ يعيرب )كيا( أوحقـيا كعيقد إليك اهلل طيز 

إطراهبييا؟ فاطييؾ ميياذا يـيياك؟ كـكظيير حكييك بييس ي. يييذه القرقيية وّزطـايييا وجييؾ الؿييقحل فؿييا 

بإمس يا إخقان. ٓ، يذه غًدا، يذه غًدا، أما الكل وزطـايا بإمس ويل كؿريـات طؾيك بياب 

 اخطراب. يذه وزطـايا بإمس.

 ًدالوٞ طاهب...
ورقية  اكقية  بإمس وّزطـا كؿريـات طؾيك بياب الؽيالم، وييذه أجبـيا طـفيا ووزطـيا أيًضيا

كؿريـات طؾك باب اخطراب. كعؿ، كؿريـات طؾك باب اخطراب يذه الكيل سيـجقب طـفيا بعيد 

 قؾقؾ لؽـ كقجد لدي كؿريـات قبؾفا قبؾ أن كصؾ إلقفا كؿريـات سريعة.

صقب )أوحقـا إليك إبيرايقؿ(، أوحيل: فعيؾ مياٍض ففيق مبـيل و)كيا( ييذه فاطيؾ أطيرب.. 

رفع؟ ل محؾ رفع: ٕكف ضؿقر مبـيل مبـيل طؾيك السيؽقن.  فاطؾ، كا فاطؾ، مرفقع أو ل محؾ

أوحقـا إلك: حرف جر مبـل طؾك السؽقن. بؼل ركـ. إركان  ال ة. بؼل حؽؿف اخطرابيل ميا 

حؽؿف اخطرابل؟ ٓ، يذه حركة البـاء، الحؽؿ اخطرابل )الرفع أو الـصب أو الجير أو الجيزم 

مبـييل طؾييك السييؽقن ٓ محييؾ لييف مييـ  أو ٓ محييؾ لييف مييـ اخطييراب(. إذن كؼييقل حييرف جيير

 اخطراب.

)أوحقـا إلك إبرايقؿ(  يا أطرب )إبرايقؿ(. اسيؿ ل محيؾ جير. يعـيل معيرب أو معيرب. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

إبرايقؿ مـ أي الؿبـقات، حػظَت الؿبـقات؟ يا إبرايقؿ مـ أي الؿبـقات؟ إسؿاء كؾفا مبـقية 

سيؿ فعيؾ، إطيداد صقب. ضيؿقر، اسيؿ إشيارة، اسيؿ مقصيقل، اسيؿ اسيكػفام، اسيؿ شيرط، ا

الؿركبة؟ خالص يق معرب لؿاذا؟ مبـل لقس مـ الؿبـقات. إبرايقؿ لقس مـ الؿبـقيات: ففيق 

معرب. فـؼقل: اسؿ مجرور أو ل محؾ جر؟ اسؿ مجرور، وطالمة جره الػكحة: ٕكيف مؿـيقع 

 مـ الصرف.

سيؿاطقؾ( )أوحقـا إلك إبرايقؿ وإسؿاطقؾ(. جاره كّبف ل الجار حكك يكـبف. سـسيللؽ: )وإ

أطرب القاو. حرف ماذا؟ ططػ مبـل طؾك مبـل طؾك الػك . ميا حؽؿيف اخطرابيل الحيرف ميا 

حؽؿف اخطرابل يا؟ ٓ محؾ لف مـ اخطراب. الحروف كؾفا ٓ محؾ لفا ميـ اخطيراب. ٓبيد 

مـ الكؿيريـ. )وإسيؿاطقؾ(، أطيرب )إسيؿاطقؾ( ييا إبيرايقؿ وإسيؿاطقؾ إي؟ معطيقف طؾيك 

 ـصقب، مجرور؟ مجرور، وطالمة جره الػكحة. )إبرايقؿ( مرفقع، م

. أطرب )قد(. حيرف كحؼقيؼ [0]الؿممـقن:  ﴾َقْد َأْفَؾَ  الُؿْممِـُقنَ ﴿صقب جاره. قال كعالك: 

مبـل طؾك السؽقن. إطراب حؽؿف اخطرابل؟ ٓ محؾ لف ميـ اخطيراب: ٕكيف حيرف. )أفؾي ( 

اخطيراب. الحيرف والؿاضيل  فعؾ ماٍض مبـل طؾك الػك . حؽؿف اخطرابل؟ ٓ محؾ ليف ميـ

 وإمر ٓ محؾ لف مـ اخطراب.

الؿممـييقن )قييد أفؾيي  الؿممـييقن(: فاطييؾ مرفييقع أو ل محييؾ رفييع؟ مرفييقع: ٕكييف معييرب 

 مرفقع وطالمة رفعف القاو. صقب، أحسـت.

 صقب. أحؿ. ورقة الكؿريـات. صقب.

 ؽالم والؽؾؿة.)زارين خالٌد(. يذه إمثؾة السابؼة الكل كؽّؾؿـا طؾقفا ل باب ال

)زارين خالٌد(: زاَر: معرب أو مبـل؟ مبـل: ٕكف ماٍض. صيب حؽؿيف اخطرابيل؟ ٓ محيؾ 

لف مـ اخطراب. صقب، كقن الققاية معرب أو مبـل؟ مبـل: ٕكيف حيرف. حؽؿيف اخطرابيل؟ ٓ 

محؾ لف مـ اخطراب. ياء الؿكؽؾؿ معرب أو مبـل؟ مبـيل: ٕكيف حيرف ٕكيف ضيؿقر. صيب، ميا 

ما حؽؿف اخطرابل؟ زارين خالٌد )زارين( ياء الؿكؽؾؿ )أكا( أكا ما طالقكيل بالزييارة: زا يٌر إطرابف 
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أو َمزوٌر، فاطؾ أو مػعقل؟ إذن ما إطراب ياء الؿكؽؾؿ؟ مػعقل بيف. مػعيقل بيف مـصيقب أو ل 

 محؾ كصب؟ ل محؾ كصب. لؿاذا كؼقل ل محؾ كصب، ٓ كؼقل مـصقب؟ ٕكف مبـل.

 )زارين خالٌد(.

لييٌد: معييرب أو مبـييل؟ معييرب. مييا حؽؿييف اخطرابييل؟ فاطييؾ. خالييد يييق الزا يير. فاطييؾ خا

 مرفقع أو ل محؾ رفع؟ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 صقب، ٓ هتؿْؾ دروَسَؽ. 

ٓ: مبـل أو معرب؟ مبـل: ٕكيف حيرف... حيرف هنيل وجيزم هنيل وجيزم. صقيب حؽؿيف 

ييذا فعيؾ مضيارع ومسيبقق بجيازم اخطرابل؟ ٓ محؾ لف مـ اخطراب ٕكيف حيرف. )هتؿيؾ( 

حؽؿف الجيزم. لؽيـ مجيزوم أو ل محيؾ جيزم؟ مجيزوم وطالمية جزميف السيؽقن. )ٓ هتؿيؾ 

دروسييؽ(: الييدروس فاطييؾ أو مػعييقل؟ مفؿييؾ أو مفؿؾيية؟ مفؿؾيية. يبؼييك فاطييؾ أو مػعييقل؟ 

مػعقل والػاطيؾ مسيكرت كؼيديره أكيت. ميا إطيراب دروَس؟ مػعيقل بيف. صقيب، مـصيقب أو ل 

 عرب أو مبـل؟ معرب. إذن، مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.محؾ كصب؟ م

 صقب، دروسَؽ... 

 سلكبف طؾقف مرة  اكقة و الثة حكك يل:ي محؾ شرحف.  يـا سُلكبف إلك أمر،

، دروَس: اسؿ، دروَس اسؿ، والؽاف ضؿقر. اسؿ ضؿقر. الؼاطدة كؼيقل: )كيؾ دروسَؽ 

قاع اخطراب  ال ة أكيقاع: سيفؾ ضؿقر اكصؾ باسؿ ففؿا مضاف ومضاف إلقف(. كذكرون ل أك

ومـضييبط ومشييؽؾ. سييفؾ: مييا قبِييَؾ خييط اخطييراب، مـضييبط كؼييقل لييف ضييقابط لييق جؿعكفييا 

وحرصت طؾقفا وراجعكفا، سيككؼـ اخطيراب. ييذا ميـ ضيقابط اخطيراب. ييذا ميـ ضيقابط 

اخطراب. اجعؾ لؽ مثالً دفرتًا صغقًرا أو ورقًة كجؿع فقفا يذه الضيقابط. كيؾ اسيؿ اكصيؾ بيف 

 ؿقر ففؿا مضاف ومضاف إلقف. أي اسؿ، اسؿ لقس فعالً أو حرًفا.ض

كؾ اسؿ اكصيؾ بيف ضيؿقر، ففؿيا مضياف ومضياف إلقيف. ككابيؽ، أو ككابيف، أو ككيابل، أو 

ككاهبا، أو ككاهبؿ، أو ككاهبـ، أو ككابؽؿا، أو سيقاركف، مسيجدكا، ربـيا، إلفـيا، كػسيف... أي اسيؿ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ت ذلؽ، في)دروس( مػعقل بف مـصقب وطالمية اكصؾ بضؿقر مضاف ومضاف إلقف. فنذا طرف

كصبف الػكحة، ويق مصاف والؽاف مضاف إلقف حؽؿف الجر، مضاف إلقف مجيرور أو ل محيؾ 

 جر؟ مضاف إلقف ل محؾ جر مبـل طؾك الػك ، صقب... 

 .[0]الغاشقة:  ﴾َيْؾ َأَكاَك َحِديُث الَغاِشَقةِ ﴿

طرابييل؟ لييقس محييؾ لييف مييـ يييؾ: معييرب أو مبـييل؟ مبـييل ٕكييف حييرف. صقييب حؽؿييف اخ

اخطراب. مـ يعرب إطراًبا كامالً يؾ؟ كققػـا يـيا، كػضيؾ، ييؾ؟ حيرف اسيكػفام مبـيل طؾيك 

السؽقن ٓ محؾ لف مـ اخطراب. يذا إطراب يؾ، ل كؾ مؽان. يؾ ييؾ أكيك. أكيك ييف كعيقد 

مـ يـا. أطرب أكك؟ فعؾ ماٍض معرب أو مبـل؟ مبـل. ما حؽؿيف اخطرابيل؟ ٓ محيؾ ليف ميـ 

اخطراب. إذن كؼقل ل إطراب )أكك(: فعؾ مياٍض مبـيل ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل طؾيك 

 الػك  الؿؼدر كؿا سقل:ي.

صقب. يؾ أكك حديث الغاشقة. أل ماذا؟ ٓ يؾ أكك )يؾ أكاك حديث الغاشيقة( كعيؿ ييؾ 

 أكاك حديث الغاشقة، أكك أطربـايا، يؾ أكاك الحديث لؿحؿد طؾقف الصالة والسيالم. حيديث

الغاشقة مـ أ:ي والؿل:ي إلقف؟ أ:ي الػاطؾ والؿل:ي إلقف الؿػعقل. ما أ:ي؟ حيديث الغاشيقة. 

صب والؿل:ي إلقف الـبل طؾقف الصالة والسيالم والؿعبَّير طـيف بالؽياف. إذن ميا إطيراب الؽياف؟ 

 إيف.. كقطف ضؿقر، لؽـ إطرابف؟ 

يف يف... ما إطراب الؽياف ييا  ٓ ٓ.. إطرابف.. مؼدمة صقيؾة وطريضة وشرح وكػسقر  ؿ،

فرج؟ مػعقل بف مػعقل بيف، ألقسيت الؽياف كعيقد لؾـبيل طؾقيف الصيالة والسيالم وييق أ:ي أم 

الؿل:ي إلقف؟ إذن مػعيقل بيف. الؽياف مػعيقل بيف، لؽيـ مـصيقب أو ل محيؾ كصيب؟ ل محيؾ 

 كصب ٕكف مبـل طؾك الػك . يؾ أكاَك.

ف؟ ميا أ:ي؟ ميا اليذي أكيك؟ إذن ميا إطيراب )حديُث الغاشقة(. حديُث؟ اسؿ. لؽـ إطراب

الحديث؟ فاطؾ، يق الذي أكك. الحيديُث: فاطيؾ مرفيقع وطالمية رفعيف الضيؿة وييق مضياف 

 والغاشقة مضاف إلقف.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صقب. )لقس( يا أطيرب ليقس؟ ليقس: فعيؾ مياٍض ُيعيرب مثيؾ دخيَؾ وخيرَج. إذن فعيؾ 

أطيرب إن؟ لؽيـ أكيت ميا ماٍض ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل طؾك الػيك . صيب أطيرب )إن( 

ُيحػظ، ٓبيد كحػظفيا لؽيل  حػظت الؿبـقات؟ إذن لـ كعرب. أطرب يذه ٓ كحكاج لػفؿ يذا

 كػفؿفا.

 أطرب )إن(.

حرف، يعرف أهنا حرف، حرف يعـل مبـل، حرف يعـل ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب. ييذه 

طـيدما  معؾقمات ٓبد أن كضيبطفا قبيؾ أن كيدخؾ ل مشياكؾ اخطيراب ومشياكؾ الـحيق، ييذه

 كؼقل أصقل يذه أصقل ٓبد أن كضبطفا قبؾ أن كدخؾ ل الكػاصقؾ والػروع. 

صب )إن( حرف إذن ما إطرابف؟ يذا حرف كقكقد يـصب اسؿف ويرفع خربه، ٓ محيؾ ليف 

 مـ اخطراب. كؾ الحروف ٓ محؾ لف مـ اخطراب. مبـل طؾك الػك . إَن. أحسـت.

ـيا، اقيرأ، أطربيف؟ فعيؾ أمير مبـيل طؾيك السيؽقن ٓ صب )اقرأ اقرأ(. يا أخل... اككبفيقا مع

 محؾ لف مـ اخطراب. 

صب )اقرأ باسؿ ربؽ(: اقيرأ البياء ل )باسيؿ( حيرف جير مبـيل طؾيك ِب اسيؿ مبـيل طؾيك 

الؽسر والؽسر محؾف مـ اخطيراب؟ ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب. )باسيِؿ(: اسيِؿ اسيؿ مجيرور 

ب مضيياف إلقييف. رب: اسييؿ اكصييؾ وطالميية جييره الؽسييرة. )باسييؿ ربييؽ( اسييؿ مضيياف واليير

بالؽاف )ربؽ(، إذن ففؿا مضاف ومضاف إلقيف: فيي)رب( مضياف، والؽياف مضياف إلقيف، ل 

 محؾ جر مبـل طؾك الػك . صقب والػاطؾ مسكرت وجقًبا كؼديره أكت.

صقب )والؾقؾ إذا يغشك( زمقؾف ومـ يعرب؟ والؾقيؾ إذا يغشيك، ميـ يعيرب ميـ يعيرب؟ 

وقسؿ: كقطف قسؿ معـياه قسيؿ وطؿؾيف الجير. إذن حيرف يعيرب كػضؾ. القاو؟ يذا حرف جر 

إطييراب الحييروف. أكؿييؾ إطرابييف: حييرف جيير وقسييؿ مبـييل طؾييك الػييك . صقييب محؾييف مييـ 

اخطراب؟ ٓ محؾ لف مـ اخطراب. الؾقِؾ؟ اسؿ مجرور بالقاو وطالمة جيره الؽسيرة. والؾقيؾ 

سييؿ، إذن ٓبييد أن كعربييف إذا؟ )إذا(: يييذا ضييرف، ضييرف زمييان أو مؽييان؟ طرفـييا مييـ قبييؾ أكييف ا
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 إطراب إسؿاء وإطرابف ضرف، )والؾقؾ إذا( يعـل وقت. 

أطرب والؾقؾ وقت غشقاكف وقت، ففيق ضيرف زميان أو مؽيان؟ زميان وضيرف الزميان ميا 

حؽؿف اخطرابل؟ الـصب أو الرفع أو الجر؟ الـصب. لؽـ كؼقل مـصقب أو ل محؾ كصب؟ 

ع كؾ يذا الؽيالم وكؼيقل: )إذا( ضيرف زميان ل ل محؾ كصب: ٕكف مبـل طؾك السؽقن. كجؿ

محؾ كصب مبـل طؾك السؽقن. يذا إطراب )إذا( ل كيؾ مؽيان. إطيراب )إذا( ل كيؾ مؽيان. 

)إذا صؾعت الشيؿس أزورك(. كػيس اخطيراب: ضيرف زميان ل محيؾ كصيب ٕكيف مبـيل طؾيك 

وطالمية السؽقن. )يغشك(: فعؾ مضارع ليؿ ُيسيبؼ بـاصيب وٓ بجيازم فعيؾ مضيارع مرفيقع 

 رفعف الضؿة الؿؼدرة. 

 صقب لعؾ يذا يؽػل إن شاء اهلل. يؾ يـاك مـ سمال يكعؾؼ بباب اخطراب؟ 

ٓ ككصقروا يا إخقان، ٓ ككصقروا أكؽؿ ل أياٍم قؾقؾة ل أربعة أيام سيككؼـقن الـحيق، لؽيل 

الغرض مـ يعـل ل ٓ كخدطؽؿ أو كخادع أكػسـا، ٓ يؿؽـ أن ككؼـ طؾًؿا ل أربعة أيام، ولقس 

الدورة أو مـ الشرح أن ككؼـ الـحق ل أربعة أيام، وإكؿا الغرض أن كعرف مبيادئ ييذا العؾيؿ. 

 والغرض أن كممـ وكؼكـع بلكؽ قادٌر ففؿ الـحق، ويذا أمر مفؿ جًدا. 

إذا اقكـعت بلكؽ يؿؽـ أن كػفؿ الـحيق طـيدما كسيؿع مثيؾ ييذا الشيرح السيريع، الؿسيللة 

مؾ ولؿزيد كؿريـ ومزيد مراجعة، فكيكؼـ الـحيق إن شياء اهلل، فقيدفعؽ كحكاج إلك مزيد مـ الكل

ذلؽ إلك أن كسكؿع إلك الشرح ميرة  اكقية و الثية ورابعية وخامسية، كؿيا قؾـيا ل صريؼية دراسية 

كؽيقن قيد ففؿيت  -بينذن اهلل-الـحق حكك كػفؿ ييذه الؿبيادئ وككؼـفيا. وإذا ففؿكفيا وأكؼـكفيا 

وقؾـيا ميـ قبيؾ ل الشيرح إول، أول ميرة، كسيؿع الشيرح،  الـحق واككفقت مـ يذه الؿرحؾة.

 لربؿا كػفؿ طشريـ أو  ال قـ بالؿا ة طؾك اخكالف الطالب. 

فال ككققع أكؽ بعد الدورة سككؼـ الـحق. ٓبيد أن كلخيذ كسيخة ميـ اليدورة وكسيكؿع ميرة 

طيييد  اكقيية و الثيية رابعييية، لؽييل ٓ كضيييقع طؾقييؽ الػرصيية. إذا اسيييكؿعت آسييكؿاع إول فل

آسكؿاطات طدة مرات حكك كيكؼـ ييذا الشيرح الؿخكصير، وكعيرف ييذه الؿبيادئ وكيكؼـ ال 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يعـل أيؿ أيؿ خطقط اخطراب، لؽيل كسيكطقع بعيد ذليؽ أن كسيقر ل ييذا العيالؿ. وٓ يؽيقن 

آخر طفدك بالدورة طـدما كـكفل، فؾـ كسكػقد كثقًرا. بعض الطالب أن ل أ ـياء الشيرح يجيد 

سكؿر وإمقر جقدة لؽـ بعد مدة يعـل يجد أكيف كسيل كثقيًرا وليؿ ييكؼـ، ييذا أكف يعـل فايؿ وم

شلء معكاد: ٕكؽ لؿ كثبت الؿعؾقمات، الؿعؾقمات ٓبد أن كثبكفيا ل ذيـيؽ، كثبكفيا بيالكؽرار 

 والكؿريـ طؾقفا حكك كثبت لؽـ إن كرككفا سكدخؾ قؾقالً  ؿ كخرج. 

 صقب. كعؿ السمال؟ 

 مداخؾة صالب...

طراب الؿشؽِؾ الذي لقس لف ضابط، وإكؿا اخطراب ٓبد أن ككلمؾ ل الؿعـك، كعؿ... اخ

كقجد مشؽالت إطراب الؼرآن، مشؽالت إطراب الؼرآن يخكؾػ العؾؿاء فقفا: بعضيفؿ يؼيقل 

ًٓ، بعضفؿ يؼقل كؿققيًزا، بعضيفؿ يؼيقل طيـ طؾيك حسيب اخيكالف الؿعـيك اليدققؼ اليذي  حا

ط ييق اخطيراب اليذي ليف ضيابط، الضيقابط يعـيل يػفؿف كؾ معيرب. لؽيـ اخطيراب الؿـضيب

 مكعددة لؽـ يؿؽـ أن كجؿع أيؿفا ل صػحكقـ  الث صػحات، فرتاجعفا مرة بعد مرة.

 كػضؾ يا أخل.

 مداخؾة صالب...

كعؿ، ٕن كؾؿة صالب مصروفة أو مؿـقطة مـ الصرف؟ الؿؿـقع مـ الصرف أحيد طشير 

)صالب( ليقس مـفيا، فعؾيك ذليؽ إذا وقػيت اسًؿا، ُكدرس ل باب الؿؿـقع مـ الصرف، كؾؿة 

 وقػؾ السؽقن )سؾؿت طؾك صالْب(، وإذا وصؾت كجر وُكـّقن )سؾؿت طؾك صالٍب(. 

 كعؿ، سمال... ارفع صقكؽ.

 مداخؾة صالب...

كؾؿة حرف كؾؿة حرف مذكر إذا كطؼكفا: كؼقل حرف كبقر، حيرف صيغقر، حيرف مفيؿ، 

ٍذ ليؽ أن كعامؾيف معامؾية الؿيذكر طؾيك أكيف لؽـ إذا أردت كػس الحرف مثؾ كؾؿة )قيد(، حقـمي

 حرف، ولؽ أن كعامؾف معامؾة الؿمكث طؾك أكف كؾؿة، ل الؿعامؾة. 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 97

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

لؽـ إذا قؾت كؾؿة حرف، يذه كؾؿة حرف مذكر. كؼقل مثالً: قد مبـقٌة، أو قد مبـل، )قيد 

 مبـقٌة( كريد كؾؿة مبـقة، قد مبـل يعـل حرف مبـل.

ًٓ ل  ؾذيـ يسللقن. كعؿ؟ كعؿ. سمال أخقر. كعطل مجا

 مداخؾة صالب...

كعؿ، يذا سمال جقد. يؼقل مثالً كؾؿة )إن( إفضؾ أن كؼيقل حيرف كقكقيد أم كؼيقل أداة 

كقكقد؟ كعؿ، مـ أدق اخطراب وإحسـ أن كؼقل حرف كقكقد: ٕن إداة كؾؿة طامية كشيؿؾ 

الؽؾؿيات الؿخكؾيػ إسؿاء وإفعال والحروف فكسكعؿؾ طـد إرادة العؿقم أو ُكسيكعؿؾ ل 

فقفا، يؾ يل حرف أو فعؾ أو إن قيال أداة كخيرج ميـ الخيالف. لؽيـ الؿكػيؼ طؾقيف إدق أن 

كؼقل حرف لؽل يكبقـ أكف حرف، أن كؼقل حيرف كقكقيد، وليق قؾيت أداة كقكقيد فؾيقس خطيًل: 

ٕن الكقكقد لف حروف ولف أسؿاء فكؼقل أداة لكشؿؾ الجؿقع، لؽـ إذا أردت واحدة مـفا كبيقـ 

 يؾ يل حرف أو اسؿ. كعؿ. كعؿ.

كؼقل ٓ يؿؽـ أن كضبط وكحُصر الؿعربات وكحصر الؿبـقات مـ صرييؼ اخطيراب وميـ 

صريؼ الكعريػ، ٓ يؿؽـ أن كحصريا مـ صريؼ الكعرييػ، وإكؿيا كحصيريا ميـ صرييؼ العيد. 

كعؿ، الحصر إكؿا يؽقن مـ صريؼ العد. أما الكعريػ يق وصػ ضاير يق وصػ ضاير، يعـيل 

قؾت لؽ مثالً، طّرف مثالً... طرف الؿصريقـ، كؼقل الؿصري يق مثالً الذي يقليد ميـ أب لق 

وأم مصريقـ مثالً أو مـ أب مصري. يذه صػة، يق كعريػ طام، لؽيـ ٓ كحصيره ٓ كسيكطقع 

أن كحصر الؿصريقـ. لق قؾت ليؽ ميثالً... أسيؿاء اخشيارة أو الضيؿا ر طيّرف الضيؿا ر، كيؾ 

مخاصب أو غا يب. ييذا مجيرد كعرييػ، لؽيـ ليق أردت أن كحصيريا اسؿ دل طؾك مكؽؾؿ أو 

كؼقل ٓ الضؿا ر إما مكصؾة ويل كسعة وكعديا واحيًدا واحيًدا، أو مـػصيؾة، وييل لؾرفيع كيذا 

 وكذا ولؾـصب كذا وكذا. فالحصر إكؿا يؽقن بالعد. كعؿ.

كؽؾيؿ صقب، كؽكػل بذلؽ لــكؼؾ إلك الؼسؿ الثالث ميـ أقسيام أجرومقية، وييق الؼسيؿ 

 ابـ آجروم طؾك إفعال طؾك إفعال. اككفقـا خالص. قرأكاه، اككفقـا. 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 98

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

، طؾييك إفعييال -رحؿيية اهلل -كعييؿ الؼسييؿ الثالييث ل أجرومقيية كؽّؾييؿ فقييف ابييـ آجييروم

 وسقذكر ل يذا الؼسؿ مسللكقـ: 

  .إولك أكقاع إفعال 

  .والثاكقة حؽؿ كؾ فعؾ: حؽؿ كؾ فعؾ 

باب إفعال. إفعال  ال ية: ويل أكقاع إفعال، فؼال رحؿف اهلل: فبدأ بالؿسللة إولك: 

 ماٍض ومضارع وأمر، كحق: ضرب ويضرب واضرب. 

 ذكر رحؿف اهلل أن إفعال ل قسؿكفا الؿشفقرة  ال ة أقسام: 

الػعؾ الؿاضل، والثاين الػعيؾ الؿضيارع، والثاليث فعيؾ إمير: فالػعيؾ الؿاضيل  إول

يضرب، وإمر كيي اضيرب. وقيد ذكركيا ل كؼسيقؿ الؽؾؿية كقيػ كؿقيز كضرب، والؿضارع كي 

الػعؾ الؿاضل طيـ غقيره والػعيؾ الؿضيارع طيـ غقيره وفعيؾ إمير طيـ غقيره. السيمال يـيا، 

أحؿؿ، يذا الكؼسقؿ كؼسيقؿ إفعيال إليك مياٍض ومضيارع وأمير بالـسيبة إليك مياذا، ميـ حقيث 

ـ حقيث الصيقغة: فالػعيؾ ميـ حقيث ماذا؟ الجقاب مـ حقث الصيقغة. ييذا كؼسيقؿ لؾػعيؾ مي

الصقغة إما أن يؽقن طؾك )فعَؾ( ويسؿك الؿاضل، وإما طؾك )يػعؾ( ويسؿك الؿضارع، وإميا 

طؾك )افعؾ( ويسؿك إمر. فالؿاضل ويق الذي طؾك )فعَؾ( أغؾب ما يؽيقن اليزمـ الؿاضيل 

أمير اهلل(. أي كي ذيبت بإمس إلك الؿدرسة، قد يؽقن ل زمـ الؿسكؼبؾ كؼقلف كعيالك: )أكيك 

 سقل:ي.

الؿضيارع وييق اليذي طؾيك صيقغة )يػعيؾ( إصيؾ فقيف أكيف يؽيقن ل زميـ  والؼسؿ الثاين

الحال، يعـل ل زمـ الكؽؾؿ: كلن أققل )أكا أشرح لؽيؿ( يعـيل أن. وقيد يؽيقن ل الؿسيكؼبؾ 

كحق: )سلشرح لؽؿ( أو )سقف أزورك(. وقد يؽقن ل زمـ الؿاضل كؼقلؽ )لؿ أذييُب إليك 

 ( يعـل لؿ أذيب ل الؿاضل.زيد

والؼسييؿ الثالييث فعييؾ إميير ويييق الييذي طؾييك صييقغة )افعييؾ( وٓ يؽييقن إٓ ل زمييـ 

 آسكؼبال: )اذيب( يعـل ل الؿسكؼبؾ. ففذه يل أكقاع الػعؾ ل قسؿكف الؿشفقرة. 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 99

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ببقيان حؽيؿ كيؾ قسيؿ ميـ ييذه إقسيام مبكيدً ا  -رحؿيف اهلل-صقب.  ؿ بيدأ ابيـ آجيروم 

 ضل فؼال..بالػعؾ الؿا

 مداخؾة صالب...

 صبًعا كقجد كؼسقؿات كثقرة. لؽـ يذا الكؼسقؿ الؿشفقر. أأذن؟ صقب.

فؼال: َفالَؿياِضل َمْػُكقُح أِخِر َأَبًدا. بّقـ حؽؿ الػعيؾ الؿاضيل بؼقليف: َفالَؿيياِضل َمْػُكيقُح 

ا. مػكيقٌح، ليؿ يؼيؾ أِخِر َأَبًدا. الؿاضل يعـيل الػعيؾ الؿاضيل ميا حؽؿيف؟ يؼيقل: َمْػُكيقٌح َأَبيدً 

مـصقًبا، قال مػكقٌح، مػكقٌح ميلخقذة ميـ الػيك ، والػيك  حركية الؿبـيل طؾيك الػيك  بخيالف 

 الؿـصقب، الؿـصقب يعـل أكف معرب وحؽؿف الـصب، لؿ يؼؾ مـصقًبا ...

 بعد الصالة. واهلل أطؾؿ. -إن شاء اهلل -ُكؽؿؾ

 

 

 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 011

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 

 الخبهشالذرس 
 

¢ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، أما 

 بعد... 

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿكف وبركاكف، ل الؿجؾيس الرابيع ميـ مجيالس شيرح أجرومقية: 

 .-رحؿة اهلل طؾقف–ٓبـ آجروم 

ًٓ طؾك الؼسؿ الثاين فقفا ويق:  ، واككفقـيا ميـ شيرح قسؿ اخطيرابوالؽالم ما زال مقصق

 كالم ابـ آجروم: فؼد كؽؾؿ طؾك  الث مسا ؾ: 

 :ل كعريػ الؿعرب والؿبـل. إولك 

 :ل أقسام اخطراب. والثاكقة 

 :ل طالمات اخطراب. والثالثة 

فالػرطقية إن العالمات إما أصؾقة: ويل إكثر، وإميا فرطقية، وقؾـا ل طالمات اخطراب: 

سيية مييـ إسيؿاء ويييل: إسييؿاء الخؿسية، والؿثـييك، وجؿييع مـحصيرٌة ل سييبعة أبيقاب، خؿ

الؿذكر السالؿ، وجؿيع الؿمكيث السيالؿ، وآسيؿ الؿؿـيقع ميـ الصيرف، وا ـيان ميـ الػعيؾ 

 الؿضارع ويؿا: إفعال الخؿسة، والػعؾ الؿضارع الؿعكؾ أخر.

ا الػعؾ الؿضارع الؿعكؾ أخير مثيؾ: ييدطق، ويرميل، ويخشيك، فُقرفيع بالضيؿة: ولؽـفي

فالػعييؾ مرفييقع ٕكيف لييؿ ُيسييبؼ بـاصييب وٓ  محؿيٌد يييدطق إلييك الخقير:ضيؿٌة مؼييدرة كؼقلييؽ: 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 010

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

بجازم، وطالمة الرفع الضؿة، فلصؾف يدطق: ووقعت الضؿة طؾك القاو فصارت  ؼقؾية فُسيؽـ 

 القاو دفًعا لؾثؼؾ، فـؼقل: طالمة الرفع الضؿة الؿؼدرة مـًعا مـ ضفقريا الثؼؾ.

 يرمل بالؽرة، أصؾف: : كؿحؿٌد وكذلؽ ل القاء
ُ

: فصيارت الضيؿة طؾيك القياء  ؼقؾية، يرمل

 فسؽـت القاء دفًعا لؾثؼؾ، فعالمة الرفع الضؿة الؿؼدرة مـًعا مـ ضفقريا الثؼؾ.

محؿييٌد يخشييك ربييف: أيًضييا مرفييقع بضييؿٍة مؼييدرة وقعييت طؾييك إلييػ، وكييذلؽ إلييػ: 

 فقر.وإلػ ساكـة، فسؽقن إلػ الؿالزم غطك الضؿة ومـعفا مـ الظ

 إلك الشر، ومحؿد لـ  يدطقَ محؿٌد لـ  ول الـصب كؼقل:
َ

فقـصيب بػكحيٍة بيالؽرة،  يرميل

ٕن الثؼؾ إكؿا يؿـع الضؿة الثؼقؾية، وأميا الػكحية فخػقػية  ضايرة: ٕن الػكحة خػقػة فظفرت،

 فظفرت. 

محؿيٌد ليـ يخشيك إٓ ربيف: فينن السيؽقن الؿيالزم لعليػ أيًضيا غطيك  وأما مع إليػ:

 مـعفا مـ الظفقر: ٕكف مالزم.الػكحة و

 ، فكحيذف حيرف العؾية،فنكؽ كؼقل: محؿٌد لؿ يدْع وليؿ يخيْش وليؿ ييرمْ  وأما ل الجزم:

فينذا أردت أن كصيؾ فنكييؽ  طالمية الجيزم حيذف حيرف العؾية اليقاو وإليػ والقياء،فـؼيقل: 

اليقاو ُكحرك الحرف الذي قبؾ حرف العؾة بحرككف السيابؼة الكيل كاكيت ل الؿضيارع، ييدطُق: 

مضؿقمة: كؼقل: لؿ يدُع إلك الشير، يرميل: الؿيقؿ مؽسيقرة: ليؿ ييرِم بيالؽرة، يخشيك: الشيقـ 

 مػكقحة: لؿ يخْش إٓ اهلل، كحـ فؼط كحذف حرف العؾة وما قبؾف ٓ طالقة لـا بف.

كضقػ طؾك ما قالف ابـ آجروم ل يذا الؼسؿ الؿفؿ: الؽالم طؾك صريؼية إطيراب آسيؿ، 

 رع: كبدأ بالػعؾ الؿضارع: وإطراب الػعؾ الؿضا

 الػعؾ الؿضارع خطرابف  ال ة أقسام: بؾ خطرابف  ال ة أركان:

 :أن كذكر كقطف، فكؼقل: فعٌؾ مضارع. إول 

 :أن كذكر حؽؿف اخطرابل: الرفع، أم الـصب، أم الجزم. والركـ الثاين 

 :أن كذكر حرككف، الحركة الكل ل آخره. والركـ الثالث 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 012

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

بقـ الػعؾ الؿضارع الؿعرب والػعؾ الؿضارع الؿبـل، فينذا صبؼيت ييذه  ففـا يل:ي الػرق

 محؿد يذيب الققم: إركان طؾك الػعؾ الؿضارع الؿعرب فنكؽ كؼقل ل كحق: 

فعٌؾ مضارع: يذا بقان كقع، صقب وفقـ الحؽؿ اخطرابل؟ ما حؽؿيف اخطرابيل؟  يذيُب:

اجكؿع فقف أمران: حؽؿيف يذيب رب، الرفع، حؽؿف اخطرابل الرفع، ويق مبـل أو معرب؟ مع

الرفع ويق معرب، كجؿع يذيـ إمريـ بؼقليؽ: مرفيقع: فعيٌؾ مضيارع مرفيقع، مرفيقع ييذا 

يعـيل ييدل  ما معـك مصيطؾ ؟مصطؾ  يق لقس حؽًؿا، الحؽؿ الرفع، لؽـ مرفقع مصطؾ ، 

فيع، طؾك أشقاء كثقرة كخكصريا بؼقلؽ مرفيقع، فيالؿرفقع ييدل طؾيك أن الحؽيؿ اخطرابيل الر

ويدل طؾك أن الؽؾؿة معربة: فعٌؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والحركية يـيا: طالمية 

 إطراب، فكؼقل: فعٌؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 فنذا قؾت: محؿٌد لـ يذيب الققم: 

ُكبيقـ كقطيف فعيٌؾ مضيارع، كبيقـ حؽؿيف اخطرابيل: حؽؿيف  وييذيب:حرف كصيب،  فؾـ:

 قل: مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.الـصب، ويق معرب، فكؼ

 وإذا قؾت: محؿٌد لؿ يذيب:

فعٌؾ مضارع: يذا كقطف، مجزوم: يذا بقاٌن لحؽؿيف اخطرابيل، يذيب: حرف جزم،  فؾؿ:

 فحؽؿف الجزم ويق معرب، فكؼقل: مجزوم وطالمة جزمف السؽقن.

: َـّ  أما الؿبـل مثؾ: ٓ كذيب

ارع مبـييل ٓكصييالف بـييقن الكقكقييد، يييذا فعييؾ مضييوكييذيب ل كييذيبـ: كايقيية جازميية،  ٓ:

وحؽؿف اخطرابل: وقع بعد جيازم فحؽؿيف اخطرابيل الجيزم، إًذا فحؽؿيف الجيزم وييق مبـيل، 

فكؼقل ل بقان كقطف: فعٌؾ مضارع، ماذا كؼقل ل بقان حؽؿف اخطرابيل؟ كؼيقل: ل محيؾ جيزم، 

عيؾ مبـيل، أميا ما كؼقل مجزوم، ل محؾ جزم: يذا مصطؾ  يدل طؾيك أن الحؽيؿ الجيزم والػ

 مجزوم: ففذه ُكؼال مع الؿعرب، يعـل أن الحؽؿ الجزم ويق معرب.

: َـّ  ولق قؾت: يؾ كؾعب



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 013

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

فعؾ مضارع لؿ ُيسبؼ بـاصيب وٓ بجيازم فحؽؿيف الرفيع،  وكؾعب:حرف اسكػفام،  يؾ:

ويييق مبـييل أو معييرب؟ مبـييل، إًذا حؽؿييف الرفييع ويييق مبـييل، كؼييقل: ل محييؾ رفييع، مييا كؼييقل: 

 طؾك الػك .مرفقع، ل محؾ 
ٌ

 رفع مبـل

إًذا فييالػرق بييقـ الؿعييرب والؿبـييل مييـ حقييث صريؼيية اخطييراب: فييرق سييفؾ وواضيي ، 

ل محييؾ رفييع، ل  ، الؿبـييل كؼييقل:مرفييقع، مـصييقب، مجييرور، مجييزومالؿعييرب كؼييقل معييف: 

مرفقع: يعـل أن حؽؿف الرفع ويق معيرب، وإذا  إذا قؾت:كصب، ل محؾ جر، ل محؾ جزم، 

 يعـل حؽؿف الرفع ويق مبـل. قؾت: ل محؾ رفع:

 فنذا قؾت مثاًل: يـٌد كدرس باجكفاد:

يذا فعؾ مضارع لؿ ُيسبؼ بـاصب وٓ بجازم، ففق فعٌؾ مضيارٌع مرفيقع وطالمية  كدرس:

 رفعف الضؿة.

 الطالبات يدرسـ باجكفاد:

فعؾ مضارع اكصيؾت بيف كيقن الـسيقة، والػعيؾ الؿضيارع ليؿ ُيسيبؼ بـاصيب وٓ بجيازم، 

 طؾك السؽقن: ويؽذا... فحؽؿف الرفع
ٌ

 ويق مبـل، كؼقل: فعؾ مضارٌع ل محؾ جزم مبـل

وكذلؽ أيًضا إسؿاء ل إطراهبيا: فآسيؿ الؿعيرب كؼيقل: مرفيقع، مـصيقب، مجيرور، 

 وآسؿ الؿبـل كؼقل: ل محؾ رفع، ل محؾ كصب، ل محؾ جر.

 فنذا قؾت: جاء محؿٌد: 

 ل: فاطٌؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.فاطؾ، حؽؿف الرفع، ويق معرب، فكؼق فؿحؿٌد:

 لؽـ لق قؾت: ذيبُت:

 طؾيك 
ٌ

فالػاطؾ: الكاء، والكياء ضيؿقر مبـيل، أطيرب الكياء كؼيقل: فاطيٌؾ ل محيؾ رفيع مبـيل

 الضؿ.

 صقب لق قؾت: أكرمُت خالًدا: 

مػعقٌل بف مـصقب وطالمة كصبف الػكحة، لؿاذا مـصقب؟ حؽؿيف الـصيب  أطرب خالًدا:



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 014

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ويق معرب.

 ؾت: أكرمكَؽ:لؽـ لق ق

: مػعقل بف، مـصقب وٓ ل محؾ كصيب؟ مػعيقٌل بيف ل محيؾ أطرب الؽاف ل أكرمكؽ

 طؾك الػك .
ٌ

 كصب مبـل

 صب: سؾؿت طؾك خالٍد:

 اسٌؿ مجرور وطالمة جره الؽسرة. خالٍد:

 لؽـ: سؾؿُت طؾقؽ:

 طؾك الػك .الؽاف كؼقل
ٌ

 : ضؿقر مجرور وٓ ل محؾ جر؟ ل محؾ جر مبـل

 مجكفٌد: لق قؾت: زيدٌ 

 خربٌ مرفقع.ومجكفٌد: مبكدٌأ، مرفقع أو ل محؾ رفع؟ مرفقع،  فزيٌد:

 صب لق قؾت: أكا مجكفٌد:

 مبكدأ، مرفقع أو ل محؾ رفع؟ ل محؾ رفع: ٕكف ضؿقر مبـل. أكا:

 صب لق قؾت: يذا مجكفٌد:

 طؾييك  ففييذا:
ٌ

مييا إطييراب يييذا؟ مبكييدأ مرفييقع أو ل محييؾ رفييع؟ مبكييدأ ل محييؾ رفييع مبـييل

 سؽقن.ال

 جاء الؿجكفُد:

 فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة. الؿجكفُد:

 صب: جاء الذي يجكفد:

 طؾك السؽقن. ما إطراب الذي؟
ٌ

 فاطٌؾ ل محؾ رفع مبـل

 صب لق قؾت مثاًل: سقبقيف طالٌؿ طظقؿ:

 طؾك الؽسر. سقبقيف:
ٌ

 مبكدأ، مرفقع أو ل محؾ رفع؟ ل محؾ رفع مبـل

 صب: أحب سقبقيف:



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 015

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

: الؿحبقب مػعقٌل بيف ميا  وسقبقيف:مضارع، والػاطؾ ضؿقر مسكرت كؼديره أكا،  فعؾ أحبُّ

 بالف؟ ل محؾ كصب، معـاه ل محؾ كصب.

 صقب أطرب لل: سؾؿت طؾك سقبقيف:

اسيٌؿ مجيروٌر أو ل محيؾ جير؟ مبـيل أو معيرب؟... أكيت ميا  وسقبقيف:حرف جر،  طؾك:

مـفييا: إسييؿاء الؿبـقيية ٓ بييد أن حضييرت درس إمييس، إحـييا قؾـييا ل أمييقر ٓ بييد أن كحػييظ، 

 طؾيك الؽسير، فعؾؿـيا أكيف مبـيل فـؼيقل: 
ٌ

 طؾيك:كحػظفا، فآسؿ الؿخكقم بي )ويف( دا ًؿيا مبـيل

 طؾك الؽسر. وسقبقيف:حرف جر، 
ٌ

 اسٌؿ، ما كؼقل مجرور، كؼقل: ل محؾ جر مبـل

 صقب لق قؾـا مثاًل: اسؽت سؽقًكا:

فعؾييف: كؿييا سييقل:ي، سييؽقًكا، اسييؽت  مػعييقٌل مطؾييؼ، القصييػ الؿقصييقل بعييد سييؽقًكا:

 سؽقًكا، سؽقًكا: مػعقٌل مطؾؼ، مـصقب وٓ ل محؾ كصب؟ مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 صب لق قؾت: صف:

إطرابيف: مػعيقل مطؾيؼ: ٕن صيف بؿعـيك سيؽقًكا، لؽيـ صيف مػعيقٌل  صف بؿعـك سيؽقًكا:

 طؾيك السيؽقن إن قؾيت
ٌ

صيْف، وإن  مطؾؼ مـصيقل وٓ ل محيؾ كصيب؟ ل محيؾ كصيب مبـيل

 قؾت: صٍف: مبـل طؾك الؽسر... ويؽذا...

 فالػرق بقـ الؿعرب ل إسؿاء والؿضارع، والؿبـل ل إسؿاء والؿضارع: 

 مرفقع، مـصقب، مجرور، مجزوم.أن الؿعرب كؼقل ل إطرابف : 

 ل محؾ رفع، ل محؾ كصب، ل محؾ جر، ل محيؾ والؿبـل كؼقل ل إطرابف :

 جزم.

، كؼيقل: فعيؾ مضيارع، أو فعيؾ اخطراب دا ًؿا كؿا رأيكؿ يق: بقيان الـيقعالركـ إول ل 

أمر، أو فعؾ ماضل، أو حرف كيذا، دا ًؿيا كبيدأ اخطيراب ببقيان كيقع الؽؾؿية إٓ ميع إسيؿاء، 

آسؿ ٓ كبدأ إطرابف ببقان كقطف، وإكؿا كبدأ إطرابف ببقان مققعف ل الجؿؾة: وقع ل أي مؽيان ل 

 عف ل الجؿؾة. الجؿؾة، كبقـ مقق



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 016

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 فؾق قؾت مثاًل: الخا ػ زيٌد:

 اسؿ. الخا ػ:

 لؽـ لق قؾت أطرب: الخا ػ زيٌد: 

مبكييدأ ٕكييف اسييؿ وقييع ل ابكييداء الجؿؾيية، كبييقـ مققعييف لييل ل الجؿؾيية،  الخييا ػ كؼييقل:

الخا ػ: مبكدأ، ما ل داطل أن كؼقل اسؿ، أو كؼقل: معرف بلل، أو كؼقل: اسيؿ فاطيؾ: ميع أن 

 ، لؽـ لقس ييذا إطرابيف، ييذا ليق قؾكيف زييادة ل اخطيراب: لؽيـ ليقس إطراًبيا، يذا كؾف صحق

اخطييراب أن كؼييقل: مبكييدأ: يييذا اخطييراب، أن كؼييقل: مبكييدأ، وحؽؿييف: مرفييقع وطالميية رفعييف 

 الضؿة.

 صب لق قؾت: زيٌد الخا ػ:

يـيا أييـ وقيع ل الجؿؾية؟ وقيع بحقيث ُيخيرب بيف طيـ زييد، أخيرب طيـ زييد بلكيف  فالخا ػ

 ػ: إًذا ل أي مؽان وقع ل الجؿؾة؟ وقع خربًا لؿبكدأ: فـؼقل: خرب ل اخطراب.خا 

 صب لق قؾت: جاء الخا ُػ:

يذا اسؿ، أيـ وقع ل الجؿؾة؟ وقع بحقث يدل طؾك الػاطيؾ، وقيع يـيا ل ييذا  الخا ػ:

 الجؿؾة بحقث يدل طؾك الػاطؾ، يعـل طؾك الجا ل، فـؼقل ل إطرابف: فاطؾ.

 أُت الخا َػ:فنذا قؾت: يدَّ 

وقع ل الجؿؾة بحقث يدل طؾك الؿػعقل بف، طؾك الؿفدئ، طؾك الذي وقع الػعؾ طؾقيف، 

 فـؼقل: مػعقل بف: كبقـ مققعف ل الجؿؾة ل أي مؽان وقع ل الجؿؾة.

 لق قؾت: جاء محؿٌد خا ًػا:

يذا اسؿ وقيع ل الجؿؾية بحقيث ييدل طؾيك حالية محؿيد وقيت الؿجيئ، فـؼيقل:  خا ًػا:

 . ويؽذا.حال..

إًذا فآسؿ طـد إطرابف ٓ داطل لبقيان كقطيف، وإكؿيا القاجيب ل إطرابيف أن كبيقـ مققعيف ل 

، لق شيمت أن كبيقـ الـيقع ييذا ليقس خطيًل: لؽـيف ليقس إطراًبيا، وجيرت طيادة كثقيٍر ميـ الجؾؿة



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 017

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 الؿعربقـ أهنؿ ُيبقـقن الـقع مع الؿبـل، ُيبقـقن كقطف ميع الؿـبيل، ييذا فؼيط مجير طيادات لؽيـ

 لقس إطراًبا.

 لق قؾت مثاًل: جاء محؿٌد:

 فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة. محؿٌد:

 لق قؾت: جاء يذا:

 طؾييك السييؽقن، فؾييق قؾييت: اسييؿ إشييارة: أطييرب يييذا: 
ٌ

إطرابييف فاطييؾ ل محييؾ رفييع مبـييل

صحق  لؽـ زيادة، اسؿ إشارة لؾؿػرد، يذا كؾيف زييادة، وييؿ إكؿيا يػعؾيقن ذليؽ يعـيل كؼيقل 

 يـكبف ٕكف مبـل، فُقعربف إطراب الؿبـل. اسؿ إشارة لؽل

 كؼقل جمُت:

 فاطؾ: مباشرة ادخؾ ل اخطراب: فاطؾ ل محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ. جمُت:

جمت: الكاء ضؿقر مكؽؾ أو ضؿقر مكصؾ: ٓ بلس، يعـل اككبيف أكيف  يؼقل بعض الؿعربقـ:

 مبـل فلطربف إطراب الؿبـل: ٓ بلس بذلؽ.

ن أركيان اخطيراب الثال ية الكيل رأيكؿقييا ٓ يجيب فقفيا الرتكقيب، كـبف إلك أن يذه إركا

يجقز أن كؼدم بعضفا طؾك بعض، ٓ بلس، وإكؿا الؿطؾقب أن كل:ي هبيا كامؾية مسيكقفاة، يعـيل 

   جاء محؿٌد:لق قؾت مثاًل: 

فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، أو محؿٌد: مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، فاطؾ  محؿٌد:

، أو مرفقٌع، فاطؾ وطالمة رفعف الضؿة: كؾ ييذا صيحق  ٓ إشيؽال ل ذليؽ، أو أو ٕكف فاطؾ

لق قؾت مثاًل ل جمت: الكاء: فاطؾ ل محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ، أو كؼقل: الكاء ل محيؾ رفيع 

 طؾك الضؿ ل محؾ رفع فاطؾ: ٓ بلس بذلؽ كؾف. 
ٌ

 فاطؾ مبـل طؾك الضؿ، أو كؼقل: مبـل

لضيبط الصيحق  لؽؾؿية فاطيؾ: ليق أخركيف لؽـيت كؼيقل: ل فنذا ففؿت ذلؽ طؾؿيت أن ا

محؾ رفٍع فاطؾف، أو فاطٌؾ ل محؾ رفٍع، ل محيؾ رفيٍع: ييذا ركيـ، فاطيؾ: ييذا ركيـ، وليقس 

الضابط كؿا قد ُيػفؿ ل محِؾ رفِع فاطٍؾ: ٓ: ل محِؾ رفٍع فاطٌؾ، أو فاطٌؾ ل محيؾ رفيع: ييذا 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 018

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ركـ ويذا ركـ.

 ين بحؿد اهلل، كريد أن كلخذ بعض الكؿريـات: فنذا اككفقـا مـ الؼسؿ الثا

 :[063الـساء:]﴾ قال كعالك: ﴿َوَأْوَحْقـَا إَِلك إِْبَراِيقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ َوإِْسَحاَق َوَيْعُؼقَب 

 -وجيؾ طيز–كعيقد إليك اهلل  ُـا: ميـ يعيرب: أوحقـيا:  ُٗـا فعٌؾ مياٍض وييق مبـيل، أٗحٟ: 

 القرقية ييذه... حكيك بيس كـكظير يجيقم، حيدث !؟يـياك مياذا ،فاطيؾ إطراهبيا؟ فؿا الُؿقِحل:

 بياب طؾيك كؿريـيات وييل بيإمس وزطـايا الكل أما غًدا، يذه ٓ ،إخقاين يا بإمس وزطـايا

 .طـايا بإمسوز يذه اخطراب:

ـييات طؾييك بيياب الؽييالم، يييذه أجبـييا طـفييا، وزطـييا أيًضييا ورقيية  اكقيية بييإمس وزطـييا كؿري

كؿريـات طؾك باب اخطراب، يذه الكل سـجقب طـفا بعد قؾقؾ، لؽـ ل كؿريـات طـدي قبؾفيا 

 .صقب(، قبؾ أن كصؾ إلقفا، كؿريـات سريعة

 :﴾َوَأْوَحْقـَا إَِلك إِْبَراِيقؿَ ﴿

رفقع أو ل محؾ رفيع؟ ل محيؾ رفيع ٕكيف يذه فاطؾ م ُٗا:فعٌؾ ماٍض ففق مبـل،  أٗحٟ:

 ضؿقر مبـل، مبـل طؾك السؽقن.

 طؾييك السييؽقن، بؼييل ركييـ: أركييان  ال يية بؼييل حؽؿييف  أٗحِٚــا إىل: إىل؛
ٌ

حييرف جيير مبـييل

اخطرابل، ما حؽؿف اخطرابيل؟ الحركية بـياء، الحؽيؿ اخطرابيل الرفيع أو الـصيب أو الجير أو 

قل: حيرف جير مبـيل طؾيك السيؽقن ٓ محيؾ ليف ميـ الجزم أو ٓ محؾ لف مـ اخطراب، إًذا كؼ

 اخطراب.

:ٍَ أطرب إبرايقَؿ: اسٌؿ ل محيؾ جير، يعـيل مبـيل وٓ معيرب إبيرايقؿ؟  أٗحِٚا إىل إبسآٚ

مبـل، مـ أي كقع مـ الؿـبقات يق؟ )حػظت الؿبـقات؟ إبيرايقؿ ميـ أي الؿبـقيات؟ إسيؿاء 

ػفام، اسيؿ شيرط، اسيؿ فعيؾ، ييذه كؾفا مبـقة! ضؿقر، اسؿ إشيارة، اسيؿ مقصيقل، اسيؿ اسيك

مركبة؟ خالص يصقر معرب، لؿاذا الؿبـل، لقس ميـ الؿبـقيات، إبيرايقؿ ليقس ميـ الؿبـقيات 

ففق معرب( فـؼقل: اسٌؿ مجرور وٓ ل محيؾ جير؟ اسيؿ مجيرور وطالمية جيره الػكحية ٕكيف 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 019

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 مؿـقٌع مـ الصرف.

حيرف اعٚـى: أعـسب اهـ٘اٗ؟    ٗإمس)جاره... كبف الجار، يبدأ يكـبف، سـسللؽ...(،  ٗإمساعٚى:

ططػ مبـل طؾك الػك ، ما حؽؿيف اخطرابيل؟ الحيرف ميا حؽؿيف اخطرابيل؟ ٓ محيؾ ليف ميـ 

 ، ٓ بد مـ الكؿريـ. و احلسٗ  كؤا ال ذلى هلا ًّ اإلعساباخطراب

أطييرب إسييؿاطقؾ: إبييرايقؿ وإسييؿاطقؾ؟ معطييقٌف طؾييك إبييرايقؿ، مرفييقع أم  ٗإمساعٚــى:

 المة جره الػكحة.مـصقب أو مجرور؟ مجرور وط

 :[0الؿممـقن:] ﴾َقْد َأْفَؾَ  اْلُؿْممِـُقنَ ﴿ااي تلاىل:  )... صقب جاره...(

 طؾك السؽقن، حؽؿف اخطرابل: ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب  أعسب اد:
ٌ

حرف كحؼقؼ مبـل

 ٕكف حرف.

 طؾك الػيك ، حؽؿيف اخطرابيل: ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب أفوَح:
ٌ

و احلـس   فعٌؾ ماٍض مبـل
 ٛ اوًس ال ذلى هٕ ًّ اإلعساب.املاض

فاطييؾ مرفييقع أو ل محييؾ رفييع؟ مرفييقع ٕكييف معييرب، مرفييقع وطالميية رفعييف  املءًِــْ٘:

 القاو... أحسـت...

 ٗزاٞ اهةٌسِٙات:
   شازُٛ لاهْد:يذه إمثؾة السابؼة الكل كؽؾؿـا طؾقفا ل باب الؽؾؿة... شازُٛ لاهْد؛ 

 اخطرابل: ٓ محؾ لف مـ اخطراب. معرب أو مبـل؟ مبـل ٕكف ماٍض، حؽؿفشاز: 

ــٞ؛  ــْ٘ اه٘ااٙ معييرب أو مبـييل؟ مبـييل ٕكييف حييرف، حؽؿييف اخطرابييل: ٓ محييؾ لييف مييـ ُ

 اخطراب.

معرب أو مبـل؟ مبـل ٕكف ضؿقر، ما حؽؿف اخطرابل؟ زاركِل خاليٌد، زاركِيل:  ٙا١ املةلوٍ:

عييقل؟ إًذا مييا إطييراب ييياء ييياء الؿييكؽؾؿ، أكييا مييا طالقكييل بالزيييارة؟ زا يير أو مييزور؟ فاطييؾ أو مػ

الؿكؽؾؿ؟ مػعقٌل بف، مـصقب أو ل محؾ كصب؟ ل محؾ كصب، لؿاذا كؼقل ل محؾ كصيب 

 ما كؼقل مـصقب؟ ٕكف مبـل.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 001

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

معييرب أو مبـييل؟ معييرب، مييا حؽؿييف اخطرابييل؟ فاطييؾ، خالييٌد يييق الزا يير، فاطييٌؾ  لاهــْد:

 مرفقع أو ل محؾ رفع؟ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 م:ال تٌٔى دزٗض
مبـييل أو معييرب؟ مبـييل ٕكييف حييرف هنييل وجييزم، حؽؿييف اخطرابييل؟ ٓ محييؾ لييف مييـ  ال:

 اخطراب ٕكف حرف.

يذا فعٌؾ مضارع ومسبقق بجازم، حؽؿف الجزم: لؽـ مجزوم أو ل محيؾ جيزم؟  ُتٌٔى:

 ومجزوم طالمة جزمف السؽقن.

 :ال تٌٔى دزٗضم

: إًذا فاطييؾ أو مػعييقل؟ : فاطييؾ أو مػعييقل؟ مػعييقل، مفِؿييؾ أو مفؿؾيية؟ مفؿؾييةاهــدزٗع

مػعقل والػاطؾ ضؿقر مسكرت كؼديره أكت، ميا إطيراب دروس؟ مػعيقٌل بيف، صيب مـصيقب أو 

 ل محؾ كصب؟ معرب أو مبـل؟ معرب إًذا مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 دزٗضـم: يـا سلكبف إلك أمر سلكبف طؾقف مرًة  اكقية و الثية حكيك ييل:ي محيؾ شيرحف:  دزٗضم:

ٍٍ فٌٔـا ًضـا        ضؿقر، اسؿ وضؿقر،  :ٗاهلا دروس: اسؿ،  اهقاعدٝ تق٘ي: كـى ضـٌ  اتصـى باضـ

كذكرون ل أكقاع اخطراب  ال ة أكقاع: سفؾ ومـضبط ومشيؽؾ، سيفؾ: ميا قبيؾ  ًٗضا  إهٕٚو

خييط اخطييراب، مـضييبط: كؼييقل لييف ضييقابط لييق جؿعكفييا وحرصييت طؾقفييا وراجعكفييا سييككؼـ 

دفيرت صيغقر أو ورقية كجؿيع فقيف ييذه  اخطراب: يذا ميـ ضيقابط اخطيراب، ُاجعيؾ ليؽ ميثاًل 

 الضقابط.

ٍٍ اتصى بٕ ضٌ  فٌٔا ًضا  ًٗضا  إهٕٚ : أي اسؿ، اسؿ لقس فعؾ وحرف، كؾ اسيٍؿ كى اض

اكصؾ بف ضؿقر ففؿا مضاف ومضاف إلقف، ككاكبيؽ، أو ككابيف، أو ككابيف، أو ككاهبيا، أو ككياهبؿ، 

، كػسف، أي اسيؿ اكصيؾ بضيؿقر مضياف أو ككاهبـ، أو ككاهبؿا، أو سقاركف، مسجدكا، ربـا، إلفـا

مػعييقل بييف مـصييقب وطالميية كصييبف الػكحيية ويييق  فــدزٗع:ومضيياف إلقييف، فيينذا طرفييت ذلييؽ: 

مضاٌف إلقف حؽؿف الجر، مضاف إلقف مجرور أو ل محيؾ جير؟ مضياف إلقيف  ٗاهلا :مضاف، 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 000

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 طؾك الػك .
ٌ

 ل محؾ جٍر مبـل

 :[0الغاشقة:] ﴾َيْؾ َأَكاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ ﴿

معييرب أو مبـييل؟ مبـييل ٕكييف حييرف، صقييب حؽؿييف اخطرابييل؟ لييقس لييف محييؾ مييـ  ٓــى:

حرف اسيكػفام  ٓى:اخطراب ٕكف حرف،... مـ يعرب إطراًبا كاماًل يؾ: وقػت يـا كػضؾ... 

 مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اخطراب: يذه إطراب يؾ: كؾؿة يؾ ل كؾ مؽان.

؟ مبـل، ما حؽؿيف اخطرابيل؟ ٓ محيؾ ليف ميـ فعٌؾ ماضٍل، معرب أو مبـل ٓى أتٟ؛ أتٟ:

 طؾيك الػيك  
ٌ

اخطراب، إًذا كؼقل ل إطيراب أكيك: فعيٌؾ ماضيل ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب مبـيل

 الؿؼدر كؿا سقل:ي.

 الصيالة طؾقيف–الحديث لؿحؿيد ٓى أتان: أطربـايا،  أتٟ:: ﴾َيْؾ َأَكاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ ﴿

والؿيل:ي إلقيف؟ أ:ي الػاطيؾ، والؿيل:ي إلقيف الؿػعيقل، ميا  ميـ أ:ي حدٙح اهغاغٚٞ: ،-والسالم

الؽياف، ميا ب طـف والؿعرب -والسالم الصالة طؾقف–أ:ي؟ حديث الغاشقة، والؿل:ي إلقف؟ الـبل 

 إطراب الؽاف؟ كقطف ضؿقر، لؽـ إطرابف مؼدمة صقيؾة وشرح وكػسقر  ؿ.... 

ــا   ــا إعــساب اهل  الصييالة طؾقييف–عييقد لؾـبييل يييا إخييقاين؟ مػعييقل بييف، ألقسييت الؽيياف ك ً

 ل أو مـصيقب لؽيـ بيف: مػعيقٌل  الؽياف بف، مػعقل إًذا إلقف؟ الؿل:ي وٓ أ:ي ويق! -والسالم

 كف مبـل طؾك الػك .ٕ كصب محؾ ل كصب؟ محؾ

اسييؿ، لؽييـ إطرابييف؟ مييا أ:ي؟ مييا الييذي أكييك؟ إًذا مييا إطييراب  حــدٙح:: حــدٙح اهغاغــٚٞ

ديث: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، وييق مضياف، الحديث؟ فاطؾ: يق الذي أكك، إًذا ح

 مضاٌف إلقف. ٗاهغاغٚٞ:

أطرب لقس: فعٌؾ ماضل ٌيعرب مثؾ دخؾ وخرج: إًذا فعٌؾ ماضٍل ٓ محيؾ ليف ميـ  هٚظ:

 طؾك الػك .
ٌ

 اخطراب، ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل

ْٖ؛ فييؿ يييذا ... شييؽؾؽ مييا حػظييت الؿبـقييات إًذا لييـ كعييرب.. أطييرب: مييا كبقؾفييا فأعــسب إ

يحػظ ٓ بد كحػظفا لؽل كػفؿفا، أطرب إن: حيرف: يعيرف أهنيا حيرف، حيرف يعـيل مبـيل، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 002

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

حييرف يعـييل ٓ محييؾ لييف مييـ اخطييراب: يييذه معؾقمييات ٓ بييد أن كضييبطفا قبييؾ أن كييدخؾ ل 

مشاكؾ اخطراب ومشاكؾ الـحق، يذه طـدما كؼقل أصقل: يذه أصقل ٓ بيد أن كضيبطفا قبيؾ 

 ػروع.أن كدخؾ ل الكػاصقؾ وال

:ْٖ حييرف: إًذا مييا إطرابييف؟ يييذا حييرف كقكقييد يصييػ اسييؿف وخييربه، ٓ محييؾ لييف مييـ  إ

 طؾك الػك .
ٌ

 اخطراب، كؾ الحروف ٓ محؾ لف مـ اخطراب مبـل

 :[0العؾؼ:] ﴾اْقَرْأ ﴿صقب 

 طؾييك السييؽقن، ٓ محييؾ لييف مييـ ، -اككبفييقا معـييا-: يييا أخييل ااــسأ
ٌ

اقييرأ: فعييؾ أميير مبـييل

 اخطراب.

 طؾك الؽسر، محؾف مـ اخطراب؟ ٓ اهبا١ يف باضٍ: زبمااسأ باضٍ صب: 
ٌ

: حرف جر مبـل

 محؾ لف مـ اخطراب.

ٍِ:: باضٍ  اسؿ مجرور بالباء وطالمة جره الؽسرة. اض

ٍ  باضٍ زبـم:  : اسيؿ اكصيؾ بالؽياف: ربيؽ، إًذا ففيق زبمضياف إلقيف،  ٗاهـسب مضياف،  اضـ

 طؾك الػك ، مضاٌف إلقف ل محؾ ج ٗاهلا مضاف،  فسبمضاف ومضاف إلقف، 
ٌ

 ٗاهفاعـى ر مبـل

 مسكرت وجقًبا كؼديره أكت.

ْقِؾ إَِذا َيْغَشك﴿ ْقِؾ إَِذا َيْغَشك﴿.. زمقؾف، أو مـ يعرب؟ .[0الؾقؾ:] ﴾َوالؾَّ  [0الؾقؾ:] ﴾َوالؾَّ

 مـ ُيعرب؟ كػضؾ:

يذا حيرف جيٍر وقسيؿ، كقطيف: قسيؿ، معـياه قسيؿ، وطؿؾيف: الجير، الحيرف ٌيعيرب  اه٘اٗ:

 طؾك الػك ، محؾف مـ اخطراب: ٓ محؾ لف مـ اخطراب.إطراب الحروف: حرف 
ٌ

 قسؿ مبـل

 اسٌؿ مجرور بالقاو وطالمة جره الؽسرة. اهوٚى:

يذا ضرف، ضرف زمان أو مؽان؟ طرفـا مـ قبيؾ أكيف اسيؿ، ٓ بيد أن كعربيف  ٗاهوٚى إذا؛ إذا:

فيق ضيرف إطراب إسؿاء، وإطرابف ضرف، والؾقؾ إذا يعـل وقت الؾقؾ وقت غشيقاكف: وقيت ف

زمييان أو مؽييان؟ زمييان، وضييرف الزمييان مييا حؽؿييف اخطرابييل؟ الـصييب أو الرفييع أو الجيير؟ 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 003

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الـصب، لؽـ كؼقل مـصيقب أو ل محيؾ كصيب؟ ل محيؾ كصيب ٕكيف مبـيل طؾيك السيؽقن، 

 طؾك السؽقن: يذا إطيراب ُٗق٘ي: إذا؛ كجؿع كؾ يذا الؽالم 
ٌ

ضرف زمان ل محؾ كصب مبـل

 إذا ل كؾ مؽان، إذا صؾعت ا
ٌ

لشؿس أزروك: كػس اخطراب: ضرف زمان ل محؾ كصب مبـيل

 طؾك السؽقن.

فعؾ مضيارع ليؿ ُيسيبؼ بـاصيب وٓ بجيازم، فعيٌؾ مضيارع مرفيقع وطالمية رفعيف  ٙغػٟ:

 الضؿة الؿؼدرة.

 
؟ ... ٓ ككصيقروا ييا طٚب؛ هلى ٓرا ٙلفٛ إْ غا١ اهللو ٓى ِٓان ًّ ضءاي ٙةلوا بباب اإلعـساب 

ل أييام قؾقؾية ل أربعية أييام سيككؼـقن الـحيق: لؽيل ٓ كخيدطؽؿ، أو  إخقان ٓ ككصيقروا أكؽيؿ

كخادع أكػسـا، ما يؿؽـ أن كدخؾ طؾؿ ل أربعة أيام، ولقس الغرض مـ الدورة أو ميـ الشيرح 

أن ككؼـ الدورة ل أربعة أيام، وإكؿا الغرض أن كعيرف مبيادئ ييذا العؾيؿ، والغيرض أن كيممـ 

 ، ويذا أمر مفؿ جًدا.وكؼكـع بلكؽ قادر طؾك ففؿ الـحق

إذا اقكـعت بلكؽ يؿؽـ أن كػفؿ الـحيق طـيدما كسيؿع مثيؾ ييذا الشيرح السيريع، الؿسيللة 

كحكاج إلك مزيد كلمؾ مزيد كؿريـ، مزيد مراجعة، فككؼـ الـحق إن شاء اهلل، فقدفعؽ ذلؽ إليك 

الـحيق حكيك  أن كسكؿع إلك الشرح مرة  اكقة و الثة ورابعة وخامسة: كؿا قؾـيا ل صريؼية دراسية

كػفؿ يذه الؿبادئ وككؼـفا، وإذا ففؿكفا وأكؼـكفا بنذن اهلل كؽقن قد ففؿت الـحق واككفقيت ميـ 

 يذه الؿرحؾة. 

وقؾـييا مييـ قبييؾ ل الشييرح إول أول مييرة كسييؿع الشييرح لربؿييا كػفييؿ طشييريـ أو  ال ييقـ 

 بيد أن كلخيذ بالؿا ة طؾك اخكالف بقـ الطالب، فال ككققع أكيؽ بعيد اليدورة سيككؼـ الـحيق، ٓ

مثاًل كسيخة ميـ اليدورة وكسيكؿع ميرة  اكقية و الثية ورابعية لؽيل ٓ كضيقع طؾقيؽ الػرصية، إذا 

اسكؿعت آسكؿاع إول، أطد آسكؿاع طدة مرات حكك ككؼـ يذا الشرح الؿخكصر وكعرف 

يذه الؿبادئ، وكيكؼـ يعـيل أييؿ خطيقط اخطيراب: لؽيل كسيكطقع بعيد ذليؽ أن كسيقر ل ييذا 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 004

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 أٓ يؽقن آخر طفدك بالدورة طـدما كـكفل فؾـ كسكػقد كثقًرا. العؾؿ، و

بعض الطالب أن ل أ ـاء الشرح يجد أكيف فيايؿ وماشيل وأميقره كؿيام، لؽيـ بعيد ميدة 

يجد أكف كسل كثقًرا ولؿ يكؼـ... يذا الؿعكاد ٕكؽ لؿ كثبت الؿعؾقميات، الؿعؾقميات ٓ بيد أن 

 ريـ طؾقف حكك كثبت، إن كرككفا سككدخؾ قؾقاًل  ؿ كخرج.كثبكفا ل ذيـؽ: كثبكفا بالكؽرار بالكؿ

 ؟كعؿ

ؾ الذي لقس لف ضابط، وإكؿا ٓ بد أن ككلمؾ ل الؿعـك، مشؽالت إطيراب ؽِ ْش إطراب الؿُ 

الؼرآن يخكؾػ العؾؿاء فقفا، بعضفؿ يؼقل: حال، بعضفؿ يؼقل: كؿققز: فعؾك حسب اخكالف 

طراب الؿـضبط يق اخطراب الذي لف ضيابط، الؿعـك الدققؼ الذي يػفؿف كؾ معرب، لؽـ اخ

 الضقابط مكعددة لؽـ ُيؿؽـ أن كجؿع أيؿفا ل  الث صػحات فرتاجعفا مرة مـ بعد مرة.

 ؟كػضؾ يا أخل

كعؿ: ٕن كؾؿة صاليب مصيروفة وٓ مؿـقطية ميـ الصيرف؟ الؿؿـيقع ميـ الصيرف أحيد 

فعؾييك ذلييؽ إذا  طشيير اسييًؿا كييدرس ل بيياب الؿؿـييقع مييـ الصييرف: كؾؿيية صالييب لييقس مـفييا،

 وقػت، وقػت بالسؽقن: سؾؿُت طؾك صالْب، وإذا وصؾت كجر وكـقن: سؾؿُت طؾك صالٍب.

 .صقكَؽ  ارفعْ ؟ سمال

ر إذا كطؼكفيا كؼيقل: حيرٌف كبقير، حيرٌف صيغقر، حيرٌف مفيؿ: لؽيـ إذا ذكَّ : مُ ٍف رْ َح  كؾؿةُ 

كيف حيرف، أردت كػس الحرف مثؾ كؾؿية: قيد: فحقـميٍذ ليؽ أن كعامؾيف معامؾية الؿيذكر طؾيك أ

طؾك أكف كؾؿية ل الؿعامؾية: لؽيـ إذا قؾيت كؾؿية حيرف: ييذه  الؿمكثولؽ أن كعامؾف معامؾة 

 
ٌ

، قيد مبـقيٌة كرييد كؾؿية مبـقية، قيد مبـيل
ٌ

كؾؿة حرف مذكر، كؼقل مثاًل: قد: مبـقيٌة، أو قيد: مبـيل

.
ٌ

 يعـل حرف مبـل

 ؟كعؿ، كعؿ سمال أخقر... بس كعطل مجال لؾذيـ لؿ يسللقا

: ييؾ إفضيؾ كؼيقل: حيرف كقكقيد، وٓ أداة كعؿ: يذا سم ال جقد، يؼقل ميثاًل كؾؿية: إنَّ

كقكقد، كعؿ إدق ل اخطراب وإحسـ كؼيقل: حيرف كقكقيد، ٕن إداة كؾؿية طامية كشيؿؾ 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 005

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

إسيييؿاء وإفعيييال والحيييروف، فكسيييكعؿؾ طـيييد إرادة العؿيييقم، أو كسيييكعؿؾ ل الؽؾؿيييات 

اة: لكخرج مـ الخالف، لؽـ الؿكػيؼ طؾقيف إدق الؿخكؾػ فقفا يؾ حرف أو فعؾ: فكؼقل: أد

أن كؼقل: حرف لؽل يكبقـ أكف حرف، كؼقل: حرف كقكقد، ولق قؾت: أداة كقكقد: فؾيقس خطيًل 

ٕن الكقكقد لف حروف ولف أسؿاء، فكؼيقل: أداة: كشيؿؾ الجؿقيع، لؽيـ إذا أدرت واحيدة مـفيا 

 كبقـ يؾ يل حرف أو اسؿ.

 ؟كعؿ

حصر الؿعربات وكحصر الؿبـقات مـ صريؼ اخطيراب، ميـ كؼقل: ٓ يؿؽـ أن كضبط وك

صريؼ الكعريػ، ٓ يؿؽـ أن كحصريا مـ صريؼ الكعرييػ، وإكؿيا كحصيريا ميـ صرييؼ العيد، 

 كعؿ الحصر إكؿا يؽقن مـ صريؼ العد، أما الكعريػ يق وصػ ضاير. 

يـ يعـل لق قؾت لؽ مثاًل: طيرف ميثاًل الؿصيريقـ، كؼيقل الؿصيريقـ ييؿ البؾيد الؿقجيقد

مـفا، أو مـ أبـاء مصريقـ: يذه صػة، وكعريػ طام، لؽيـ ميا كسيكطقع أن كحصير الؿصيريقـ، 

لق قؾت لؽ مثاًل: أسؿاء اخشيارة أو الضيؿا ر: طيرف الضيؿا ر: كيؾ اسيٍؿ دل طؾيك ميكؽؾٍؿ أو 

مخاصب أو غا يب: ييذا مجيرد كعرييػ: لؽيـ ليق أدرت أن كحصيريا كؼيقل ٓ: الضيؿا ر إميا 

ديا واحًدا واحيًدا، أو مـػصيؾة وييل لؾرفيع كيذا وكيذا ولؾـصيب كيذا مكصؾة ويل كسعة، وكع

 وكذا، فالحصر إكؿا يؽقن بالعد.

كعؿ... صقب، كؽكػل بذلؽ لــكؼؾ إلك الؼسؿ الثالث مـ أقسيام أجرومقية، وييق الؼسيؿ 

 الذي كؽؾؿ ل ابـ آجروم طؾك إفعال: اككفقـا خالص، قرأكاه واككفقـا.

 ٓـرا  يف ٗضـٚركس  اوفلـايو  عوٟ -اهلل زإ–ٚٞ تلوٍ فٕٚ ابّ  دسَٗ اهقطٍ اهجاهح يف اآلدسًٗ
 :ًطلهة  اهقطٍ

 :أكقاع إفعال. اوٗىل 

 :ُٞٚحؽؿ كؾ فعؾ. ٗاهجا 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 006

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 فبدأ باملطلهٞ اوٗىل ٗٓٛ أُ٘اع اوفلاي:  
 .  َاِهَلِفَلاِي َباُب: -اهلل زإ–فقاي 

َُ ًِْسو  ََٗأ ًَُضاِزْعو  َٗ ْٞ: ًاضو  َٗاِضِسِب.َاِهَلِفَلاُي َثَواَث َِٙضِسُبو  َٗ َ٘ َضَسَبو   ِخ
 :  أقسام  ال ة الؿشفقرة كؼسقؿاهتا ل إفعال أن -اهلل رحؿف–ذكر 

 :الػعؾ الؿاضل.  اوٗي 

 :ُٛالػعؾ الؿضارع.  ٗاهجا 

 :فعؾ إمر. ٗاهجاهح 

كييي )اضييرب(، وقييد ذكركييا ل  ٗاوًــس:كييي )يضييرب(،  ٗاملضــازع:كضييرب،  فاهفلــى املاضــٛ:

ػ كؿقز الػعؾ الؿاضل طـ غقره، والػعؾ الؿضارع طـ غقره، والػعيؾ إمير كؼسقؿ الؽؾؿة كق

 طـ غقره.

اهطءاي ِٓا: ٓرا اهةقطٍ تقطٍ اوفلـاي إىل ًـاٍض ًٗضـازع ٗأًـس؛ باهِطـبٞ إىل ًـاذا؟ ًـّ حٚـح         
 ًاذا؟

ميـ حقيث الصيقغة، ييذا كؼسيقٌؿ لؾػعيؾ ميـ حقيث الصيقغة، فالػعيؾ ميـ حقيث  اجلواب:

فعؾ: وُيسؿك الؿاضل، وإميا طؾيك يػعيؾ: وُيسيؿك الؿضيارع، وإميا الصقغة إما أن يؽقن طؾك 

 طؾك افعؾ: وُيسؿك إمر.

: أغؾيب ميا يؽيقن ل اليزمـ الؿاضيل كيي )ذيبيت بيإمس إليك فاملاضٛ ٗٓ٘ اهرٜ عوٟ فلـى 

 ﴿الؿدرسة(، قد يؽقن ل الزمـ الؿسكؼبؾ: كؼقلف كعالك: 
ِ
 : أي سقل:ي.[0الـحؾ:] ﴾َأَكك َأْمُر اهلل

، إصيؾ فقيف أكيف يؽيقن ل زميـ الحيال: اهجاُٛ: املضازعو ٗٓ٘ اهرٜ عوٟ صٚغٞ ٙفلىٗاهقطٍ 

يعـل ل زمـ الكؽؾؿ، كلن أقيقل: أكيا أشيرح لؽيؿ: يعـيل أن، وقيد يؽيقن ل الؿسيكؼبؾ كحيق: 

سلشرح لؽؿ، أو سقف أزورك، وقد يؽقن ل اليزمـ الؿاضيل كؼقليؽ: ليؿ أذييب إليك زييد، 

 يعـل لؿ أذيب ل الؿاضل.

، وٓ يؽيقن إليك ل زميـ آسيكؼبال: قطٍ اهجاهح: فلى اوًسو ٗٓ٘ اهرٜ عوـٟ صـٚغٞ افلـى   ٗاه

 اذيب يعـل ل الؿسكؼبؾ.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 007

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 ففذه يل أكقاع الػعؾ ل قسؿكف الؿشفقرة.

ٍ  كى حلٍ ببٚاْ -اهلل زإ–ثٍ بدأ ابّ  دسَٗ  ّ  اطـ ٖ  ًـ َ  ٓـر اضـٛ  امل باهفلـى  ًبةـدأّ  اواطـا
 فقاي:

 يذا الكؼسؿ الؿشفقر()صبًعا ل كؼسقؿات كثقرة، بس 

ًَِفُةُ٘ح َاِهآٔلِس َأَبّدا. ٌَأضٛ:   فقاي: َفاِه
ٌَأضــٛبييقـ حؽييؿ الػعييؾ الؿاضييل بؼقلييف:  الؿاضييل يعـييل الػعييؾ ًَِفُةــُ٘ح َاِهــآٔلِس َأَبــّداو  َفاِه

الؿاضل، ما حؽؿف؟ يؼقل: مػكقٌح أبًدا، مػكقٌح لؿ يؼؾ مـصيقب، قيال: مػكيقٌح، ميلخقذة ميـ 

لؿبـيل طؾيك الػيك : بخيالف الؿـصيقب، الؿـصيقب يعـيل أكيف معيرب الػك ، والػك  حركية ا

 ...وحؽؿف الـصب، ما قال: مـصقب

 ؾ إن شاء اهلل بعد الصالة واهلل أطؾؿ(.ؽؿِ كُ 

 

 

 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 008

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 الذرس الضبدس
 

¢ 

وأصييحابف  الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد وطؾييك آلييف

أجؿعقـ، أما بعيد... فسيالم اهلل طؾيقؽؿ ورحؿكيف وبركاكيف، حقياكؿ اهلل ل اليدرس السيادس ل 

 .-كعالك اهلل رحؿف–الؿجؾس السادس مـ مجالس شرح: أجرومقة، ٓبـ آجروم 

اككفقـييا ل الؿجييالس السييابؼة مييـ الؽييالم طييـ الؼسييؿ إول والثيياين والثالييث مييـ أقسييام 

ٕول ل الؽييالم والؽؾؿيية، وكييان الثيياين ل اخطييراب، وكييان الثالييث ل أجرومقيية، قييد كييان ا

إفعال، ويبؼك لـيا الؼسيؿ الرابيع ميـ أجرومقية: وييق ل إطيراب إسيؿاء، وييق أكيرب ييذه 

 إقسام، وأكثريا كػصقاًل: ٕن أكثر كػاصقؾ الـحق ل إطراب آسؿ.

وليقس فقيف كػاصيقؾ كثقيرة: فينن سيبؼ أما الػعؾ فؽؿا سبؼ الؽالم ل إطرابف لقس صقياًل، 

 بالـصب فحؽؿف الـصب، وإن سبؼ بالجزم فحؽؿف الجزم، وإٓ فنن حؽؿف الرفع.

آسؿ لف مقاضع كثقرة ل الؽالم، باخكالف مقضعف يخكؾيػ إطرابيف: ولفيذا أما آسؿ: ف

لؼسيؿ ل ييذا ا-كعيالك-إن شياء اهلل -رحؿيف اهلل كعيالك-آسؿ أيفا إخقة سقذكر ابـ آجّروم

 إطراب إسؿاء  الث مسا ؾ:

 مرفقطات إسؿاء.املطلهٞ اوٗىل : 

 :ُٞٚمـصقبات إسؿاء. ٗاهجا 

 ٞمجرورات، أو مخػقضات إسؿاء.ٗاهجاهج : 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 009

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ٕكـا طرفـا مـ قبيؾ أن آسيؿ كدخؾيف ميـ إحؽيام اخطرابقية: الرفيع والـصيب، والجير: 

إسييؿاء، ومـصييقبات إسييؿاء، ولفييذا جيياء آسييؿ طؾييك يييذه إقسييام الثال يية: مرفقطييات 

 ومجرورات إسؿاء.

والخالصة قبؾ أن كبدأ ل الكػاصقؾ: أن مرفقطات إسؿاء سبعة، ومجيرورات إسيؿاء 

  ال ة، وباقل إسؿاء مـصقبة.

مرفقطات إسؿاء سبعة: يعـل أن آسؿ يركػع: يؽيقن حؽؿيف الرفيع ل سيبعة مقاضيع، 

ن حؽؿف الجر ل  ال ة مقاضع، ول غقر ييذه الؿقاضيع ومجرورات إسؿاء  ال ة: يعـل يؽق

 يؽقن حؽؿف الـصب كصؾ إلك أربعة طشر مقضًعا.

فنذا ضبطت مقاضع الرفيع السيبعة، ومقاضيع الجير الثال ية بينذن اهلل كؽيقن قيد ضيبطت 

 إطراب آسؿ.

 : باب مرفقطات إسؿاء: الؿرفقطات سبعة، ويل:-رحؿف اهلل كعالك-قال ابـ آجروم

، والؿػعقل الذي لؿ يسؿك فاطؾف، والؿبكدأ وخربه، واسيؿ كيان وأخقاهتيا، وخيرب الػاطؾ

 إن وأخقاهتا، والكابع لؾؿرفقع، ويق أربعة أشقاء: الـعت، والعطػ، والكقكقد، والبدل.

إًذا ذكر أن مرفقطات إسؿاء سبعة: يعـل أن آسؿ يؽقن حؽؿف الرفع ل سيبعة مقاقيع، 

كـكبف إليك ميا قؾـياه يـياك ل بياب اخطيراب: إذا كيان ييذا آسيؿ يؽقن حؽؿف ماذا؟ الرفع،  ؿ 

 معرًبا فـؼقل ل إطرابف: مرفقع، وإن كان يذا آسؿ مبـًقا كؼقل ل إطرابف: ل محؾ رفع.

قال: يل الػاطؾ، واضي ؟ والؿػعيقل اليذي ليؿ يسيؿك فاطؾيف: وييق الؿصيحقب باسيؿ 

، وخيرب إن وأخقاهتيا، والكيابع لؾؿرفيقع: كا ب الػاطؾ، والؿبكدأ وخربه، واسيؿ كيان وأخقاهتيا

 ويل الـعت، والعطػ، والكقكقد، والبدل.

فالؿرفقطات سبعة لق كلمؾت فقفا لقجدت أن ا ـيقـ مـفيا كيل:ي ل الجؿؾية الػعؾقية، ا ـيقـ 

مـ الؿرفقطات خاصان بالجؿؾة الػعؾقة: ويؿا الػاطؾ وكا بف: الػاطؾ يل:ي ل الجؿؾية الػعؾقية 

 لؾؿعؾقم، وكا ب الػاطؾ يل:ي ل جؿؾة فعؾقة بعد فعٍؾ مبـٍل لؾؿجفقل. فنًذا فعؾف مبـٍل 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 021

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

وأربعٌة مـ ييذه الؿرفقطيات كيل:ي ل الجؿؾية آسيؿقة: بلحؽيام الجؿؾية إسيؿقة: وييل 

 الؿبكدأ وخربه، اسؿ كان وأخقاهتا، وخرب إن وأخقاهتا.

ؿرفيقع، ييذا ييق كؿ يبؼك مـ الؿرفقطات بعد أربعة، وا ـقـ؟ يبؼك واحيد وييق الكيابع لؾ

 مشرتك يل:ي ل الجؿؾة آسؿقة، ويل:ي ل الجؿؾة الػعؾقة.

فقاض  أن أحؽام آسؿ قد كقزطيت طؾيك جؿؾكيقـ: إسيؿقة، والػعؾقية، والجؿيؾ كؿيا 

كعرفقن ل الؾغة العربقة جؿؾكان: أسؿقة وفعؾقة، ويذا مـ  راء الؾغة العربقة وطظؿكفا: أن فقفا 

 جؿؾكقـ.

ك أسيؿقة، وفعؾقية، إسيؿقة كبيدأ بآسيؿ، كيلن كؼيقل: محؿيد قيا ؿ، فقفا جؿؾكيان: بؿعـي

 والػعؾقة كبدأ بػعؾ، مثؾ: قام محؿد، ما معـك ذلؽ؟

معـك ذلؽ أن كؾ معـًك يسكطقع العربل أن يعرب طـف بجؿؾة أسيؿقة، أو جؿؾية فعؾقية، فينذا 

ام إليك محؿيد أردت أن كعرب طـ ققام محؿد، أن كخرب طـ محؿيد بالؼقيام: يعـيل أن كسيـد الؼقي

لؽ أن كعرب طـ ذلؽ بجؿؾية فعؾقية، فكؼيقل: قيام محؿيد، أو يؼيقم محؿيد، وليؽ أن كعيرب طيـ 

ذلؽ بجؿؾة أسؿقة، فكؼقل: محؿيٌد قيا ؿ إذا أردت الثبيات، أو محؿيد قيام، أو يؼيقم إذا أردت 

 الكجدد.

ومع ذلؽ فؾؽ أن كدخؾ ل كؾ جؿؾية أسيؿقة، وفعؾقية كصيرفات أخيرى: ليؽ أن كيدخؾ 

 قد قام محؿد، لؼد قام محؿد، إن محؿًدا قا ؿ، إن محؿًدا لؼا ؿ.ممكدات: 

 ولؽ أن كدخؾ الحصر: ما قام إٓ محؿد.

ولؽ أن كؼدم، أو كيمخر، مجؿيؾ الؽيالم ليؽ ل أي جؿؾية كصيرفات كثقيرة كيؾ ذليؽ ل 

كػس الؿعـيك، وكيمدي الؿعـيك اليدققؼ اليذي كرييده اليـػس البشيرية: بخيالف أغؾيب الؾغيات 

ب الؾغيات العالؿقية ليقس فقفيا إٓ جؿؾية اسيؿقة: يعـيل ٓ كسيكطقع أن كعيرب طيـ العالؿقة: أغؾي

 الؿعـك الذي كريد إٓ بلن كبدأ باسؿ.

 فنذا أردت أن كعرب مثاًل: طـ حبؽ لزيد يؿؽـ أن كؼقل: أحب زيًدا جؿؾة فعؾقة.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 020

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

أو كؼيقل: أكييا أحييب زيييًدا جؿؾيية أسييؿقة، لييؽ أن كؼييقل: زيييًدا أحييب جؿؾيية فعؾقيية قييدمت 

قل بف، أو زيًدا أكا أحب جؿؾة أسيؿقة قيدمت الؿػعيقل بيف، وكصيرفات أخيرى كثقيرة، ل الؿػع

أغؾب الؾغات العالؿقة ٓ كسكطقع الكعبقر طـ ذلؽ إٓ بلن كؼقل: أكا أحب زيًدا، أكا أحبيؽ، ميا 

 كسكطقع أن كؼقل: أحبؽ.

د أن كبيدأ ل اخكجؾقزية مثاًل: ما يؿؽيـ أن كؼيقل: أحبيؽ: يعـيل كبيدأ بالػعيؾ مباشيرة ٓبي

بآسؿ، وكل:ي بالػعؾ الؿساطد،  ؿ كذكر الػعؾ الذي كرييده ميع الؿػعيقل بيف، وٓ كسيكطقع أن 

كؼييدم، وٓ كييمخر، وٓ ككصييرف بالجؿؾيية، ويؽييذا أغؾييب الؾغييات العالؿقيية، سييللت كثقيير مييـ 

اخخييقة، وقييرأت ل الؾغيية الؿؼييارن: ل الؾغيية الػركسييقة، والفـدييية، والػارسييقة، والروسييقة، 

 فريؼقة كؾفؿ قالقا: ٓ كبدأ بػعؾ: أكا أحبؽ ما يؼقل: أحبؽ بدوريؿ لفؿ لغة مخكؾػة.وإ

يذا يدل طؾك طظؿة الؾغة العربقة وكثيرة كصيرففا: ولفيذا كيدرك السيبب اليذي ميـ أجؾيف 

كزل الؼرآن بالؾغة العربقة: يل الؾغة القحقدة الؼيادرة طؾيك أداء ييذه الؿعياين العظقؿية لؾؼيرآن 

ٓ كؼؾ: جؿؾكقـ فؼط ل الؾغة العربقة، فؾفا الػخر حكك كعرف الؾغات إخيرى الؽريؿ: ولفذا 

 الكل ما فقفا إٓ جؿؾة واحدة.

فالذي يـدر ل اخكجؾقزية أن كبدأ بػعؾ، كادًرا فػل إمر مثاًل يؿؽيـ أن كبيدأ بػعيؾ: لؽيـ 

 ما سقى ذلؽ ٓ كبدأ بػعؾ.

سؿقة، فجرت طادة الـحقيقـ أن يركبيقا فنذا كاكت الجؿؾ ل الؾغة العربقة، جؿؾ فعؾقة وأ

 إحؽام بـاًء طؾك يذا: يبدؤا مثاًل: بلحؽام الجؿؾة الػعؾقة: الػاطؾ وكا ب الػاطؾ.

 ؿ أحؽام الجؿؾة إسؿقة: الؿبكدأ وخربه، واسيؿ كيان وخيرب إن،  يؿ ييذكرون الؿشيرتك 

، فبييدأ - كعييالكرحؿييف اهلل-اليذي يييل:ي بييقـ الجؿؾكييقـ وييق الكييابع، ويييذا مييا فعييؾ ابيـ آجييروم

بالػاطؾ،  ؿ كا يب الػاطيؾ: يعـيل قيدم الجؿؾية إسيؿقة، وٓ الػعؾقية؟ قيدم الجؿؾية الػعؾقية، 

 : باب الػاطؾ.-رحؿف اهلل-فؼال

قؾـا: الػاطؾ يؼع ل الجؿؾة الػعؾقة، والجؿؾة الػعؾقة كؿيا كعرفيقن ييل الكيل كبيدأ بؿياذا؟ 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 022

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 قة لفا ل الؾغة العربقة صقركان:بػعٍؾ، الجؿؾة الػعؾقة لفا صقركان، الجؿؾة الػعؾ

 إما أن ككؽقن مـ فعٍؾ مبـٍل لؾؿعؾقم، وفاطؾ، مثؾ: قام زيٌد، أو يؼقم زيد.

 مثؾ: أكرم زيٌد إسكاذ، أو يؽرم زيٌد إسكاذ.

 مثؾ: قرأ محؿٌد الؽكاب، أو يؼرأ محؿٌد الؽكاب.

 ِعَؾ، وكا ب فاطؾ.الصقرة الثاكقة: أن ككؽقن مـ فعٍؾ مبـٍل لؾؿجفقل: يعـل طؾك وزن فُ 

 كلن كؼقل: ُقِرأ الؽكاب.

ُأكِرم إسكاذ، إًذا فالجؿؾة الػعؾقة لفا صقركان: إما فعيؾ مبـيل لؾؿعؾيقم، ميا معـيك مبـيل 

 لؾؿعؾقم؟ يعـل فاطؾف مذكقر، وفاطؾ.

والصقرة الثاكقة: فعؾ مبـل لؾؿجفقل: يعـل فاطؾف غقر مذكقر، ويؽيقن طؾيك وزن ُفِعيؾ، 

 وكا ب فاطؾ.

ة إولك سقذكريا ابـ آجّروم ل باب الػاطؾ، والصقرة الثاكقة سقذكريا ل البياب الصقر

 الكالل: ويق باب كا ب الػاطؾ.

 وقال ل باب الػاطؾ: باب الػاطؾ:

 اهفاعى: ٓ٘ االضٍ املسف٘ع املرك٘ز ابوٕ فلوٕ.
 يؽيقن الػاطؾ يق آسؿ: يريد أن يؼقل: أن الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، ما يؽيقن فعيؾ، ٓ 

 حرًفا، ٓ يؽقن جؿؾًة، ٓ يؽقن شبف جؿؾة، الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا.

 الؿرفقع: يذا بقاٌن لحؽؿف، يؼقل الػاطؾ حؽؿف الرفع، لقس الـصب، وٓ الجر.

الؿذكقر قبؾف فعؾف: يذا الؼقيد يؿقيز الػاطيؾ طيـ بؼقية الؿرفقطيات: الؿيذكقر قبؾيف فعؾيف: 

 ل لؾؿعؾقم كسـده إلقف: لؽـ يذا الػعؾ يجب أن يؽقن قبؾف.الػاطؾ ٓبد أن ُيسـد إلقف فعؾ مبـ

 فكؼقل: قام زيٌد، ما معـك قام زيٌد؟ أسـدت الؼقام إلك زيد.

يؼقم زيٌد: أسـدت الؼقام إلك زيد، وقام، ويؼقم قبؾ الػاطؾ، حقـ كؼقل: قيام فعيٍؾ مياٍض 

ام، فاطيؾ الػعيؾ قيام مبـل طؾك الػك  ٓ محؾ لف مـ اخطراب، زييٌد فاطيٌؾ، أو كؼيقل: فاطيؾ قي



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 023

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

مرفقٌع، ما الذي رفعف؟ قام، والػعؾ يرفع الػاطؾ، ولق شيمت أن كؼيقل: مرفيقٌع بؼيام صيحق ، 

 يعـل يخكصرون، يؼقل: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

 قد يؼقم زيٌد: يؼقم فعؾ مضارع مرفقع، زيد فاطؾف مرفقع.

قيف فعيٌؾ قبؾيف، صقيب ليق ُأسيـد إلقيف إًذا فعرفـا أن الػاطؾ يق آسؿ الؿرفقع الذي ُأسيـد إل

فعٌؾ بعده، لق كان الػعؾ بعد الػاطؾ، كيلن كؼيقل: زييٌد قيام، زييٌد ييذا اسيؿ مرفيقع، وأسيـدت 

 الؼقام إلقف، الػعؾ قبؾ، أو بعد آسؿ؟

بعد، يذا ٓ يؽقن فاطاًل: ٕكؽ أوقعت آسؿ ل ابكيداء الجؿؾية، زييٌد صيار مبكيدأ، وقيام 

أن يؽقن بعد الػعؾ، إًذا كؼيقل: قيام فعؾيف بعيده مسيكرت كؼيديره ييق،  فعؾ ماضل، والػاطؾ ٓبد

صارت قام فعؾ، ويق فاطؾ، والجؿؾة مـ الػعؾ والػاطؾ الؿسكرت خربٌ لزيد: فؾفذا ييذكر يـيا 

 قاطدة، ويق ضابط، كسجؾ الضقابط، يذا ضابط الػاطؾ.

 ًطةرت. ٗضابط اهفاعى ٙق٘ي: هلى فلٍى فاعْى بلدٖو فإْ ُذكس؛ ٗإال فٔ٘ ضٌْ 
يؼقل: لؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ: كيؾ فعيؾ ماضيل، أو مضيارع، أو أمير، جاميد، أو مكصيرف لؽيؾ 

فعٍؾ فاطؾ بعده، الػاطؾ ٓبد أن يؽقن بعد الػعؾ: الػعؾ مكؼيدم، والػاطيؾ مكيلخر، لؽيؾ فعيٍؾ 

فاطٌؾ بعده، فنن ُذكر الػاطؾ ففق الػاطؾ: قيام زييٌد، يؼيقم زييٌد، قيام الرجيال، قيام أخيقك، ففيق 

طؾ: وإن لؿ ُييذكر: يعـيل ليؿ ييلت بيارًزا ل الؽيالم، ميا وجيدت اسيؿ بيارز ل الؽيالم بعيد الػا

 الػعؾ؟ فنكـا كؼقل: أن الػاطؾ ضؿقٌر مسكرت، فنن ٌذكر: وإٓ ففق ضؿقٌر مسكرت.

كلن كؼقل: محؿٌد ذيب، ذيب فعؾ، الػاطؾ ما ُوجد بعده، ما ل اسؿ بارز، كؼقل: مسكرت 

 كؼديره يق.

، الكيياء حييرف كلكقييث، لييقس ضييؿقر حييرف كلكقييث، صقييب، أيييـ فاطييؾ صقييب، يـييد ذيبييت

 ذيبت؟ يل مسكرت.

صقب، لق قؾـا: الرجال ذيبقا، أيـ فاطيؾ ذييب؟ واو الجؿاطية بيارز ل الؽيالم ميا كؼيدر، 

الػاطؾ كؼقل: القاو كػسفا: ٕن القاو ضؿقر، ما معـك ضؿقر؟ ضؿقر كؾ ما دل طيـ الؿيكؽؾؿ، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 024

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 جؿؾة ذيبقا. والؿخاصب، والغا ب، خالص يذه

فنن قؾت: اذيب، يذا فعؾ أيـ فاطؾف بعده؟ ما برز إًذا كؼقل: ضؿقر مسيكرت كؼيديره أكيت، 

 إًذا ففذا يق الضابط:

 لؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ بعده فنن ضفر: وإٓ ففق ضؿقٌر مسكرت.

 ؿ قال ابـ آجّروم بعد ذلؽ: ويق طؾك قسؿقـ ضايٍر، ومضؿر، ييذان الؼسيؿان لالسيؿ، 

 ؿ: إما أن يؽقن ضايًرا: وإما أن يؽقن مضؿًرا.فنن آسؿ، أي أس

ما معـك مضؿر؟ يعـل ضيؿقر، الضيؿا ر الؿكصيؾة، والضيؿا ر الؿـػصيؾة كسيؿك ضيؿقر، 

 وكسؿك مضؿر.

صقب، إسؿاء سقى الضؿا ر، أي اسيؿ غقير ضيؿقر، مياذا يسيؿك؟ يسيؿك ضياير، مثيؾ: 

: الذي، والذيـ ييذه محؿد، وزيد، وطؾك، ومسجد، وشارع، وباب، مثؾ: يذا، ويمٓء، مثؾ

 كؾفا كسؿك أسؿاء ضايرة.

 صقب، طرفـا الظاير، وطرفـا الؿضؿر، ماذا يريد ابـ آجّروم بؼقل: ويق طؾك قسؿقـ؟

: طرفـيا أن -رحؿيف اهلل-ويق: يعـل الػاطؾ، طؾك قسؿقـ: ضايٍر ومضؿر، يرييد أن يؼيقل

 الػاطؾ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا.

؟ وٓ مييـ كييؾ إسييؿاء؟ يؼييقل: مييـ كييؾ صقييب، يييؾ يؽييقن مييـ أكييقاع معقـيية مييـ آسييؿ

إسؿاء: سقاء كاكت ضايرة، أم كاكت مضؿرة، ييق فؼيط يرييد أن يـبفيؽ طؾيك أن الػاطيؾ قيد 

يؽقن اسؿ ضاير، مثؾ: جاء محؿٌد، جاء محؿدان، جاء الرجيال، جياءت يـيٌد، اكػيك  البياب، 

 اكطؾؼت السقارة.

، أو اذيبيقا، أو اذيبيل، يرييد أن وقد يؽقن أيًضا ضؿقر، مثؾ: ذيبيت، أو ذيبيقا، أو ذيبيا

يؼقل: الػاطؾ يل:ي ضايًرا، ويل:ي مضؿًرا، فؾفيذا فؼيط ييل:ي بلمثؾية مكعيددة طؾيك ذليؽ، فقؼيقل: 

 فالظاير: يعـل آسؿ الظاير القاقع فاطاًل، كحق ققلؽ: 

 قام زيٌد، ويؼقم زيٌد، وقام الزيدان، ويؼقم الزيدان، وقام الزيدون، ويؼقم الزيدون.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 025

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 لرجال، ويؼقم الرجال.وقام ا 

وقامت يـٌد، وكؼيقم يـيٌد، وقاميت الفـيدان، وكؼيقم الفـيدان، وقاميت الفـيدات، وكؼيقم  

 الفـدات، وقامت الفـقد، وكؼقم الفـقد.

 وقام أخقك، ويؼقم أخقك.

 وقام غالم، ويؼقم غالم، وما أشبف ذلؽ.

طؾًؿيا، ويؼيع كؽيرًة،  يريد أن يؼقل: أن الػاطيؾ يؼيع اسيًؿا مػيرًدا، ومثـيًك، وجؿًعيا، ويؼيع

ويؼع مـ إسؿاء الخؿسة، ويؼع جؿع مذكر سالؿ، وجؿع ممكث سالؿ، ويؼع جؿيع كؽسيقر، 

 وغقر ذلؽ.

 وققلف: الفـقد: يق جؿع يـد.

 صقب،  ؿ قال: والؿضؿر: يعـل الضؿا ر ا ـا طشر، كحق ققلؽ:

 رفٍع. ضربُت، أيـ الػاطؾ؟ كاء الؿكؽؾؿ، ما إطرابف؟ فاطؾ مبـل طؾك الضؿ ل محؾ

 وضربـا، الػاطؾ كا الؿكؽؾؿقـ.

 ضربَت، الػاطؾ كاء الؿخاصب.

 ضربِت، الػاطؾ كاء الؿخاصبة.

وضربكؿا، أيـ الػاطؾ؟ يؾ يق الكاء وحديا؟ أم كؿا؟ فقف قيقٓن لؾـحيقيقـ، فيالراج  أن 

ء الػاطؾ يق الكاء فؼط: ٕكف يق الضؿقر، الكاء: كاء الؿكؽؾؿ، كاء الؿخاصب، كاء الغا يب ييل كيا

 واحدة: أما ما يذا حرف كثـقة، حرف يدل طؾك أن الؿخاصب مثـك.

فـؼقل: ضربكؿا: ضرب فعؾ ماضل، والكاء فاطؾ مبـل طؾك الضؿ، وما حرف كثـقية مبـيل 

 طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اخطراب.

ولق قؾت: كؿا ضؿقر أخيذت بالؿيذيب أخير الضيعقػ، لؼؾيت: كؿيا فاطيٌؾ مبـيل طؾيك 

 السؽقن ل محؾ رفع.

 ؿ قال: وضربكؿ، كذلؽ طؾك الؿذيب اليراج  أن الػاطيؾ الكياء، والؿيقؿ حيرف جؿيع، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 026

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 كؼقل: حرف جؿع مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اخطراب: ٕكف حرف كبؼقة الحروف.

 وإن قؾت: الضؿقر كؿ، فـؼقل: كؿ فاطؾ مبـل طؾك السؽقن ل محؾ رفع.

ث، وضرَب، أيـ الػاطؾ ل ضيرب؟ قال: وضربكـ: الػاطؾ الكاء، والـقن حرف جؿع إكا

 يعـل إكف مسكرت كؼديره يق.

 وضربْت ل كحق ققلؽ: يـٌد ضربت، الػاطؾ مسكرت كؼديره يل.

 وضربا، الػاطؾ ألػ آ ـقـ.

 وضربقا، الػاطؾ واو الجؿاطة.

 وضربـ، الػاطؾ كقن الـسقة.

ا، مثيؾ: واض  أن ابـ آجّروم أيؿؾ، أو غػيؾ طيـ ضيؿقر وييق يياء الؿخاصبية ليؿ ييذكري

 اذيبل.

يذا كالم ابـ آجّروم ل الػاطؾ، أضػـا طؾقف ضابط الػاطؾ ويق: لؽيؾ فعيؾ فاطيؾ بعيده، 

 فنن ُذكر: وإٓ ففق ضؿقٌر مسكرت.

كضقػ أيًضا ضابًطا آخر كؼقل فقف: إن الػاطيؾ ييق جيقاب لؼقليف: ميـ فعيؾ الػعيؾ، ييذه 

ضارع، أمير اسيلل كػسيؽ، الضقابط الؾػظقة كسفؾ، كؼرب الؿعـك، كؾؿا جاءك فعؾ ماضل، م

 مـ فعؾ الػعؾ؟ لق قؾت مثاًل: 

سافر إلك مؽة أخل قبؾ أيام، الػعؾ سافر، اسيلل ميـ اليذي سيافر؟ الجيقاب أخيل، ففيق 

 الػاطؾ، سقاًء اكصؾ بالػعؾ، أو اكػصؾ طـف، الػاطؾ مـ فعؾ الػعؾ.

اليب: صقب، يـاك ضابٌط آخر مفؿ، اككبفقا لف، يحكاج إليك صاليٍب ذكيل، كؾؽيؿ ذليؽ الط

يعـل ضابط سقضيبط ليؽ كصيػ بياب الػاطيؾ، كصيػ بياب الػاطيؾ سكضيبطف ممية بالؿمية إذا 

 طرفت يذا الضابط.

كؼقل فقيف: الػاطيؾ بالـسيبة إليك الػعيؾ، الػعيؾ كؿيا طرفـيا ميـ قبيؾ ل قسيؿكف الؿشيفقرة 

 يـؼسؿ إلك أمر، ومضارع، وماضل، يذا طرفـاه.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 027

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

السداسيقة الكيل كـؼسيؿ إلقفيا الؾغية كؾفيا  كبدأ بػعؾ إمر، ما فاطؾف؟ معيروف ل الؼسيؿة 

 دا ًؿا الؼسؿة السداسقة: مـ حقث اخفراد، والكثـقة، والجؿع، والكذكقر، والكلكقث.

 إمر مثاًل إما أن يؽقن لؿػرد لق قؾـا مثاًل ل الذياب، الؿػرد ماذا كؼقل لف؟ اذيب.

 والؿػردة: اذيبل.

 مثـك مذكر: اذيبا.

 مثـك ممكث: اذيبا.

 كقر: اذيبقا.جؿع ذ

جؿع إكاث: اذييبـ، ييذه الؼسيؿة السداسيقة الكيل كـؼسيؿ إلقفيا الؾغية العربقية، وييذا ميـ 

طظؿة الؾغة العربقة و را فا، يذا كادر ل كؾ الؾغات، الؿثـك يؽياد يؽيقن ميـ خصيا ص الؾغية 

 العربقة ٓ يقجد ل الؾغيات إخيرى إٓ ل مسيا ؾ قؾقؾية ل الضيؿا ر ميثاًل: لؽيـ ميا يقجيد ل

 الصػات أول الي...

بعض الؾغات ٓ كؿقز بقـ الؿذكر، والؿمكث كؿققًزا كاًما، قد كؿقز بالضؿا ر: لؽـ ٓ كؿقيز 

 ل إفعال، ول الصػات وكحق ذلؽ، الؿفؿ.

يذه الؼسؿة السداسقة، كبدأ بيالؿػرد، كؼيقل: اذييب، فاطيؾ الؿػيرد دا ًؿيا مسيكرت كؼيديره 

ؽت، اسؿع، قيؾ، خيالص فاطيؾ مػيرد ٓ كبحيث طيـ أكت، فاطؾ الؿػرد: اذيب، اجؾس، اس

 فاطؾف: ٕكف ٓ يؽقن فاطؾف إٓ مسكرتًا كؼديره أكت، حقـمٍذ سقؽقن آسككار واجًبا.

 : قؾ أكت.[0الػؾؼ:] ﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ ﴿

 اسؽت، اسؽت أكت.

 اسؿع، اجؾس، اككبف أكت.

 يؽقن إٓ ياء الؿخاصبة: صقب، فنن كان الػاطؾ لؿػردة: اذيبل، فالػاطؾ ٓ

 اذيبل، اسؿعل، اككبفل.

 فنن كان إمر لؿثـك مذكر، أو ممكث: اذيبا، فالػاطؾ ألػ آ ـقـ، اذيبا.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 028

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 فنن كان الػاطؾ لجؿع الذكقر: اذيبقا، فالػاطؾ ٓ يؽقن إٓ واو الجؿاطة، اذيبقا.

 .وإن كان إمر جؿع اخكاث: اذيبـ، فالػاطؾ ٓ يؽقن إٓ كقن الـسقة

فعؾ إمر ضبطـا فاطؾف ضبًطا ٓ يحكاج أن ككلمؾ، وٓ أن كعرف الؿعـيك، والسيقاق، وميا 

 قبؾف، وما بعده: ٕن فاطؾف مـضبط ٓ يؽقن شقًما آخر غقر ما ذكركا ما يؿؽـ.

كـكؼؾ إلك الػعؾ الؿضارع، يا طؾؿاء الـحق طـدكؿ معؾقماٍت كثقيرة جيًدا: لؽيـ اسيكػقدوا 

 مـفا.

لسيييكؿ كعرفيييقن أن الؿضيييارع ٓبيييد أن يبيييدأ بحيييرف ميييـ حيييروف الػعيييؾ الؿضيييارع، أ

الؿضارطة؟ ويل الفؿزة لؾؿكؽؾؿ أذيب، وكيقن الؿكؽؾؿيقـ كيذيب، والقياء لؾغا يب ييذيب، 

 والكاء لؾؿخاصب كذيب، كعرف ذلؽ يذه الؿعؾقمة سـسكػقد مـفا.

حيًدا فـؼقل: أن الؿضارع اليذي يبيدأ هبؿيزة الؿيكؽؾؿ، أذييب ٓ يؽيقن فاطؾيف إٓ شيقًما وا

مسكرتًا كؼديره أكا، أي فعيؾ مضيارع يبيدأ هبؿيزٍة فػاطؾيف مسيكرت كؼيديره أكيا: أحبيؽ، أييـ فاطيؾ 

 أحبؽ؟

 أحب مضارع مبدوء بالفؿزة، أحبؽ يعـل أكا.

 كػضؾ أسكؿع إلقؽ، أسكؿع: يعـل أسكؿع أكا.

صقب، والؿضارع الؿبدوء بالـقن، كذيب ٓ يؽيقن فاطؾيف إٓ شيقًما واحيًدا مسيكرت كؼيديره 

 حـ، كذيب يعـل كحـ، ككساطد يعـل كحـ، كحبؽ: أي كحـ.ك

 : أي كعبد كحـ.[5الػاكحة:] ﴾إِيَّاَك َكْعُبدُ ﴿ 

ـُ ﴿     : أي كحـ.[5الػاكحة:] ﴾َوإِيَّاَك َكْسَكِعق

 لـ كربح إرض: يعـل لـ كربح كحـ. 

أن ضبطـا كصػ باب الػاطؾ: فعؾ إمر كؾف ضبطـاه، وضبطـا كصػ الػعؾ الؿضيارع 

بدوء بالفؿزة والـيقن، مياذا يبؼيك؟ الؿضيارع الؿبيدوء بالقياء ييذيب، والؿضيارع الؿبيدوء الؿ

 بالكاء كذيب، والػعؾ الؿاضل ذيب.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 029

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الباقل يذيب، وكذيب، وذيب فاطؾفا قد يؽقن أسًؿا ضايًرا، وقيد يؽيقن ضيؿقًرا بيارًزا، 

 رف فاطؾف.وقد يؽقن ضؿقًرا مسكرتًا: يعـل يذا الباقل يق الذي يحكاج إلك كلمؾ: لكع

 فقذيب قد كؽقن يذيب محؿد، الػاطؾ محؿد اسؿ ضاير.

 أو كؼقل: يذيبقن، أيـ الػاطؾ؟ ضؿقر بارز واو الجؿاطة.

وقد كؼيقل: محؿيٌد ييذيب، أييـ الػاطيؾ؟ ضيؿقر مسيكرت ييق، إًذا فالػاطيؾ يؽيقن ضياير، 

 وضؿقر بارز، وضؿقر مسكرت.

 ر.وكذلؽ كذيب، لق قؾت: كذيب يـٌد، الػاطؾ يـد أسؿ ضاي

 كذيبقن، الػاطؾ واو الجؿاطة ضؿقر بارز.

 يـٌد كذيب، الػاطؾ ضؿقر مسكرت يل.

 وكذلؽ الػعؾ الؿاضل: ذيب محؿٌد اسؿ ضاير.

 ذيبقا، واو الجؿاطة ضؿقر بارز.

 محؿٌد ذيب: أي يق ضؿقر مسكرت.

عيؾ إًذا الػاطؾ بالـسبة لؾػعؾ: إما أن يؽقن فاطاًل معقـًا ٓ يحكؿؾ شقًما غقره، وذليؽ ميع ف

 إمر كؾف، ومع الؿضارع الؿبدوء بالفؿزة، والـقن.

وإما أن يؽقن مـ إسؿاء كؾفا الظايرة، والضؿا ر البارزة، والضؿا ر الؿسيكرتة، وذليؽ 

 مع الؿضارع الؿبدوء بالقاء، أو الكاء، أو الؿاضل.

ففذا الذي كـت أققل لؽؿ بعض اخطراب مـضبط: إطيراب آسيؿ، أو الػعيؾ الؿضيارع 

 كثريؿ مـضبط: لؽـ لف ضقابط، ما يذه الضقابط؟يذا أ

كؾ ضابط يضبط كذا مجؿقطة: يضبط الجفة، فكضيبط يـيا، وكضيبط يـيا، وكؽكيب ييذه 

الضقابط، كراجعفا وككؿرن طؾقفا كجد بعد حقـ أكؽ ضبطت أكثر اخطيراب، يبؼيك ليؽ يعـيل 

والخالصة لعشيقاء أشقاء خػقػة ككػرغ لفا، كسلل، ككػــ، ككقسع، كػصؾ، وكسلل طـ الدقا ؼ 

الكييل درسييـايا واككفقـييا مـفييا: يعـييل الييدقا ؼ الكػاصييقؾ، الُؿخَكؾييػ فقييف، كييدخؾ ل الؿشييؽؾ 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 031

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 خالص.

أمييا أن مشييؽقر مييا كعييرف إطييراب الػعييؾ الؿضييارع، ومييا كعييرف إطييراب الحييروف، 

 واخطراب السفؾ، واخطراب الؿـضبط صبًعا ٓ! ككػرغ لعشقاء الكل يل أطؾك مـ ذلؽ.

 ل ضابط أخقر ل باب الػاطؾ، كريد أن كضقػ ضابًطا آخر ل باب الػاطؾ:صقب، بؼ

يؿؽييـ زادت بعييدي مييا -كعرفييقن الضييؿا ر الؿكصييؾة؟ كييؿ طييدديا؟ كسييعة أذكريييا كسييعة

 الضؿا ر الؿكصؾة كسعة:-أدري

 :كايقنمـفا خؿسة يجؿعقهنا ل ققلؽ: كقاين، أو 

 الكاء: كاء الؿكؽؾؿ، ذيبُت.

 يبقن، اذيبقا.القاو: واو الجؿاطة، يذ

 إلػ: ألػ آ ـقـ، مثؾ: ذيبا، يذيبان، واذيبا.

 والـقن: كقن الـسقة، ذيبـ، ويذيبـ، واذيبـ.

القاء: ياء الؿخاصبة، مثؾ: كذيبقـ، واذيبل، يذه خؿس ضؿا ر مكصيؾة يسيؿقهنا ضيؿا ر 

إًذا ٓ  الرفع الؿكصؾة: خؿيس ضيؿا ر مكصيؾة ٓ كؼيع إٓ رفًعيا: يعـيل ٓ كؼيع كصيًبا، وٓ جيًرا،

كبحيييث طـفيييا ل الؿـصيييقبات، وٓ كبحيييث طـفيييا ل الؿجيييرورات، أييييـ كبحيييث طـفيييا؟ ل 

 الؿرفقطات فؼط، يذه ٓ كؼع إٓ ل الؿرفقطات، كقاين.

 والؿرفقطات كؿا طرفـا كؿ طدديا؟ سبعة.

إًذا يذه الخؿسة )كقاين( إطراهبا مـحصر ل الؿرفقطات السبعة: ومع ذلؽ ٓ كيل:ي ل كيؾ 

ت السبعة، لقس لفا إٓ  الث أطاريب فؼط طؾك كثيرة ورودييا، شيقف كياء الؿيكؽؾؿ الؿرفقطا

ذيبت، وواو الجؿاطة ذيبقا، ألػ آ ـقـ، ياء الؿخاصبية، كيقن الـسيقة يعـيل كيؿ ورودييا ل 

الؾغة العربقة، كؿ وروديا ل الؽالم؟ افيك  أي صيػحة ل الؿصيحػ ٓ يخؾيق وجيف ميـ طيدد 

م: ومع ذلؽ إطراهبا مـضبط: ٕكف ٓ يخرج طـ  ال ة أطارييب:  ال ية مـفا، كثقرة جًدا ل الؽال

 كؾفا رفع صبًعا،  ال ة أطاريب.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 030

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ألقست ضؿا ر مكصيؾة، ميا معـيك مكصيؾة؟ مكصيؾة بؿيا قبؾفيا كعرفيقن ذليؽ، مكصيؾة بؿيا 

قبؾفييا، صقييب، سككصييؾ بؿييـ، ككصييؾ بالجييدار، أو بالبيياب؟ ككصييؾ باسييؿ، أو فعييؾ، أو حييرف 

ؿ، والػعييؾ، والحييرف، يييذه كؾفييا معؾقمييات طـييدكؿ: لؽييـ و ؼقيييا، كعرفييقن، ككصييؾ بآسيي

 وركبقيا، اسكػقدوا مـفا.

إما أن ككصيؾ بػعيؾ، أو باسيؿ، أو بحيرف: يعـيل ييذا الؿعؼيقل، ييذا الُؿكصيقر، وٓ ٕ؟ 

ومع ذلؽ يل ٓ ككصؾ إٓ بػعؾ، يذه كقاين الخؿسة ٓ ككصيؾ إٓ بػعيؾ: أي ٓ ككصيؾ باسيؿ، 

ػعييؾ، ٓ، ٓ يؿؽييـ ككصييؾ باسييؿ، وٓ ككصييؾ بحييرف، ٓ ككصييؾ إٓ وٓ بحييرف، ككصييؾ إٓ ب

 بؿاذا؟ إٓ بػعٍؾ.

فنن اكصؾت بؽان وأخقاهتا، مثيؾ: كياكقا، ويؽقكيقن، وكـيت، وكاكيا، وكيقين إذا اكصيؾت 

بؽان وأخقاهتا يخكؾػ إطراهبا؟ صبًعا واض  اسٌؿ لؽان وأخقاهتا يذا اخطيراب إول: كؽيقن 

 صؾت هبا.اسٌؿ لؽان وأخقاهتا إذا اك

اخطراب الثاين: إذا اكصؾت بػعٍؾ مبـٍل لؾؿجفيقل اليذي طؾيك وزن ُفِعيَؾ، مثيؾ: ُضيِربقا، 

ُسِرققا، ُأِخذوا، ُأكِرمقا، إذا اكصؾت بػعؾ مبـيل لؾؿجفيقل مياذا يؽيقن إطراهبيا؟ كا يب فاطيؾ، 

 فقؿا سقى ذلؽ كؽقن فاطاًل: يعـل إذا اكصؾت بػعٍؾ مبـٍل لؾؿعؾقم، مثؾ:

ن، واذيبقا، واذيبل، وذيبا، وغقر ذلؽ، ففذه الضيؿا ر الخؿسية )كيقاين( ذيبقا، ويذيبق

طؾك كثرة وجقديا إذا كلمؾت فقفا وحصرهتا حصًرا، وطرفت مقاقعفا كجد أهنيا ٓ كخيرج طيـ 

 ال ة أطاريب: ٕهنا ٓ ككصؾ إٓ بالػعيؾ، وإن اكصيؾت بػعيٍؾ كاسيخ، فينن إطراهبيا اسيٌؿ لؽيان 

ل لؾؿجفييقل كا ييب فاطييؾ، إن اكصييؾت بػعييؾ مبـييل لؾؿعؾييقم وأخقاهتييا، إن اكصييؾت بػعييؾ مبـيي

 فاطؾ، فضبطت جزًءا كبقًرا مـ الػاطؾ لذلؽ.

فؾق ضبطت يذه الضيقابط، وييذا الكعرييػ لضيبطت أكثير بياب الػاطيؾ يبؼيك كػاصيقؾ، 

فروع سكشرح إن شاء اهلل فقؿا بعد، بذلؽ كؽقن قد اككفقـا مـ باب الػاطؾ: لــكؼيؾ إليك البياب 

 الثاين.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 032

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 : باب املفل٘ي اهرٜ مل ٙطٌٟ فاعوٕ.ااي
 قؾـا: يريد كا ب الػاطؾ، لؿاذا ذكر كا ب الػاطؾ بعد الػاطؾ؟ 

ٕكف الصقرة الثاكقة لؾجؿؾة الػعؾقة، الصقرة إولك: فعؾ مبـيل لؾؿعؾيقم وفاطيؾ ييذا ل 

 باب الػاطؾ، والصقرة الثاكقة: فعؾ مبـل لؾؿجفقل وكا ب فاطؾ يذا الباب الكالل.

 ؾؿ طـ كا ب الػاطؾ قبؾ أن أقرأ.صقب، كؽ

الجؿؾة الػعؾقة مثؾفا مثؾ غقرييا، مثيؾ الحيل اليذي كسيؽـ فقيف، ميثاًل: مثيؾ  ُا٢ب اهفاعى:

البقت، الحل الذي كسؽـ فقيف، أو البقيت ميثاًل فقيف طؿيدة ميا يسيكغـل أخيرون طـيف، وفقيف ميا 

م إمير ميـ دوهنيؿ يسؿقكف فضالت، أو كؼقل: مؽؿالت: يعـل ٓ يؼقم إمر طؾيقفؿ، قيد يؼيق

يؿ فؼط مجرد مؽؿالت، كذلؽ الجؿؾة الػعؾقة طؿدهتا الػاطؾ ٓ يؿؽـ أن كؼقم جؿؾة فعؾقية 

 إٓ بػاطؾ.

ٕن الؼاطدة العؼؾقة كؼقل: لؽٍؾ فعؾ فاطؾ، ما يؿؽـ يؽيقن فعيؾ بيدون فاطيؾ، كيؾ فعيؾ 

 لك طؿدة.ٓبد لف مـ فاطؾ قؾؿا ُيكصقر إمر، إًذا فالػاطؾ طؿدة، كذلؽ الحل يحكاج إ

العؿدة ل الحل يؼقم بلطؿال، صبًعا طـده أطؿال، يعرف مثاًل بالـاس يزكل، يصؾ  بقيـفؿ 

إلك آخره، صقب، يذا العؿدة الذي ل الحل لق أراد أن يسافر مياذا يػعيؾ؟ ٓبيد أن ُيـقيب كا ًبيا 

طؿالف يلخيذ كيؾ طـف، لؿاذا يـقب كا ًبا طـف؟ لؽل يؼقم بلطؿالف: وإٓ ما ل فا دة ٓبد أن يؼقم بل

أطؿالف: لؽـ غقر العؿدة أكا، وأكت لق أردكا أن كسافر كركب السيقارة وكؿشيل، كركيب السيقارة 

 وكذيب.

كذلؽ الجؿؾية الػعؾقية، إذا أراد العربيل لغيرض ميـ إغيراض، لؿعـيًك ميـ الؿعياين أٓ 

: يذكر الػاطؾ: يعـل أٓ يصرح بالػاطؾ، قيد يؽيقن معروًفيا ليقس مجفيقل قيد يؽيقن معيروف

لؽـ ٓ يريد أن يصرح بالػاطؾ، ٓ يريد أن يذكر الػاطؾ لسبب مـ إسباب: احكؼاًرا لف ميثاًل، 

أو أكف معؾقم ما ُيحكاج أكف ُيذكر، أو يخاف طؾقف مثاًل ليق ُذكير أكيف ُيعاقيب، أو ييمذى ٓ يرييد أن 

كقن يذكر اسؿف، فسقحذف الػاطؾ: يعـل يحذف العؿيدة، سكسيؼط الجؿؾية الػعؾقية: فؾفيذا ييل



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 033

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 بالؿػعقل بف، ويضعقكف مؽان الػاطؾ، ويعطقكف كؾ أحؽام الػاطؾ، فقرفعقكف.

مػعقل بف: لؽـ وضعقه مؽان الػاطيؾ ورفعيقه، صقيب،  يؿ ييلكقن لؾػعيؾ، كا يب العؿيدة 

صبًعا الـا ب ٓبد أن يؽقن أضعػ شقية مـ العؿيدة، فؽيذلؽ غقيروا الػعيؾ الؿبـيل لؾؿعؾيقم 

 وزن ُفِعؾ.وجعؾقه مبـل لؾؿجفقل: يعـل طؾك 

فنذا قؾت: قرأ محؿٌد الؽكاب، فحذفت الػاطؾ محؿد حذفكف، ماذا كعؿؾ؟ كلخذ الؽكياب 

وكضعف مؽان محؿد وكرفعف الؽكاُب، وكل:ي لؼرأ كحقلفا إلك ُفِعيؾ، فكؼيقل: ُقيِرأ والـكقجية: ُقيِرَأ 

، الؽكاُب، ُقرا الؽكاُب، يؾ الؽكاب فاطؾ؟ يق اليذي فعيؾ الػعيؾ؟ ٓ ييق مػعيقل بيف مـصيقب

 مشؽؾة ٓ فاطؾ وٓ مػعقل بف، فسؿقه كا ب فاطؾ.

إًذا كا ييب الػاطييؾ: يييق الؿػعييقل بييف إذا ُحييذف الػاطييؾ وحييؾ محؾييف الؿػعييقل بييف ُأططييل 

 حؽؿف، وُقؾب الػعؾ مـ مبـل لؾؿعؾقم إلك مبـل لؾؿجفقل.

فك  الحارس الباب، فعؾ وفاطؾ ومػعقل بيف حقلفيا إليك مبـيل لؾؿجفيقل: ُفيكِ  البياُب، 

 اطؾ، وٓ مػعقل بف؟ ٓ كا ب فاطؾ مرفقع، ويؽذا، يذا كا ب الػاطؾ.الباب ف

صقب، قال: باب الؿػعقل الذي لؿ يسؿك فاطؾف: يعـيل كا يب الػاطيؾ، قيال ل الكعرييػ: 

 ويق آسؿ الؿرفقع الذي لؿ ُيذكر معف فاطؾف.

ب، قال: كا ب الػاطؾ يق آسؿ، اسؿ: ٕكف مثؾ الػاطؾ، مرفقع حؽؿف الرفع ليقس الـصي

 أو الجر.

الذي لؿ ُييذكر معيف فاطؾيف: اككبفيقا: كا يب الػاطيؾ ييق اليذي ليؿ ُييذكر معيف فاطؾيف: يعـيل 

الػاطؾ لؿ ُيذكر، صحق  ييؾ ييق معؾيقم أو غقير معؾيقم؟ ييذه مسيللة أخيرى، قيد يؽيقن غقير 

معؾييقم، مثييؾ: ُسييرقت السييقارة مييا كعييرف مييـ الييذي سييرقفا، وقييد يؽييقن معؾقًمييا لسييبب مييـ 

رف، كؼقل: فالن يق الذي سرق السقارة بس ميا كرييد أن كعيرف بيف، كخياف إسباب، أكت كع

 إَْميرُ  ﴿طؾقف مثاًل، أو كخاف مـيف، فكؼيقل: ُسيرقت السيقارة، 
َ

َواْسيَكَقْت ﴿، [44ييقد:] ﴾َوُقِضيل

ُقضييل إميير، معييروف أن الييذي قضيياه يييق اهلل، معؾييقم الػاطييؾ : [44يييقد:] ﴾اْلُجييقِديِّ  َطَؾييك



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 034

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لييؿ ُيييذكر إًذا كؼييقل: الػعييؾ مبـييل لؾؿجفييقل، ففييذا معـييك الؿبـييل  معييروف: لؽـييف ُذكيير، أو

 لؾؿجفقل، لقس ٕن الػاطؾ مجفقل ٓ، الػاطؾ لؿ ُيذكر، يذا اصطالح طـد الـحقيقـ.

وٕن كا ب الػاطؾ يسكؾزم أن ُيؼؾب الػعؾ ميـ مبـيل لؾؿعؾيقم إليك مبـيل لؾؿجفيقل ذكير 

 أن كقػ كبـل الػعؾ لؾؿجفقل، قال:

 ى ًاضّٚا: ُضٍ أٗهٕ ُٗكطس ًا ابى  لسٖ.فإْ كاْ اهفل
 ذيب ُذِيب، ضرب ُضِرب، سرق ُسِرق. 

 صقب، أكرم: كضؿ إول وكؽسر ما قبؾ أخر ُأكِرم.

أسكخرج: كضؿ إول الفؿيزة، وكؽسير ميا قبيؾ أخير اليراء ُأسيكخِرج، ويؽيذا أي فعيؾ 

إلييك مبـييل   ال ييل، ربيياطل، خؿاسييل، سداسييل يضييؿ إول، وكؽسيير مييا قبييؾ أخيير يـؼؾييب

 لؾؿجفقل.

 ٗإْ كاْ ًضازّعا: ُضٍ أٗهٕو ُٗفةح ًا ابى  لسٖ.
 فقضرب ُيضَرب، يضرب محؿٌد الؾص، ُيضَرب الؾُص. 

 يػك  الحارس الباب، ُيػَك  الباُب.

 يؼرأ محؿٌد الؽكاب، ُيؼَرأ الؽكاُب، ويؽذا.

 : ٗٓ٘ عوٟ اطٌ : ظآٍس ًٗضٌس.-زإ اهلل-ثٍ ااي
الػاطييؾ كالػاطييؾ، يؽييقن مييـ إسييؿاء الظييايرة، ويؽييقن مييـ  يريييد أن يؼييقل: أن كا ييب 

 إسؿاء الؿضؿرة.

 فالظاير كحق ققلؽ: ُضِرب زيُد، وُيضرب زيٌد.

 وُأكِرم طؿرٌو، وُيؽرم طؿرٌو، إلك آخره.

والؿضييؿر ا ـييا طشيير، كحييق ققلييؽ: ُضييربُت، وُضييربـا، وُضييربَت، وُضييربِت، وُضييربكؿا، 

وُضربت: أي يل، وُضربا، وُضربقا، وُضربـ، إًذا ففيذا وُضربكؿ، وُضربكـ، وُضرَب: أي يق، 

 يق كا ب الػاطؾ.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 035

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 أيـ كا ب الػاطؾ ل ققلـا: ُأكِرم إسكاُذ؟ إسكاُذ، إسكاُذ ُأكرم مسكرت يق.

 صقب، إساكذة ُأكرمقا؟ واو الجؿاطة.

ذكر لعؾؽؿ اككبفكؿ ل أ ـاء الشرح أن الذي ُيبـك لؾؿجفقل الػعؾ الؿاضل، والؿضارع، في

 كقػ ُيبـك الػعؾ الؿاضل، والؿضارع لؾؿجفقل.

صقب، وإمر؟ ٓ ُيبـك لؾؿجفقل، بذلؽ اككفقـا مـ الؽالم طؾك أحؽيام الجؿؾية الػعؾقية، 

 والجؿؾة الػعؾقة لفا صقركان ل العربقة:

 إما ككؽقن مـ فعؾ مبـل لؾؿعؾقم وفاطؾف.

 
ٍّ

ا ميـ الجؿؾية الػعؾقية، سيــكؼؾ لؾؿجفقل، وكا ب فاطؾف، اككفقـي وإما ككؽقن مـ فعؾ مبـل

 أن إلك الجؿؾة إسؿقة، يؾ يـاك مـ سمال ل الػاطؾ، أو كا ب الػاطؾ؟

 صقب، بسرطة كؼرأ سقرة الػاكحة، وكسكخرج الػاطؾقـ، كعؿ.

ُأسكخِرج، كقيػ، ٓ بيلس كرييد إول، وميا قبيؾ إخقير اليذي يفؿـيا ميا سيقى ذليؽ قيد 

ن شياء اهلل، ل شيرح الؿكقسيط، وشيرح الؿـكفيل فقيف يحدث كغقرات أخرى كيل:ي بالكػاصيقؾ إ

 كػاصقؾ أخرى أيًضا كل:ي: لؽـ الذي يؽػقـا أن أن كعرف فؼط الؼاطدة العامة.

َحقؿِ ﴿صقب، سقرة الػاكحة،  ـِ اْلرَّ حَؿ  اْلرَّ
ِ
 [0الػاكحة:] ﴾بِْسِؿ اهلل

ـَ ﴿  ، ٓ فعؾ.[2الػاكحة:] ﴾اْلَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِحقؿِ الرَّ ﴿ ـِ الرَّ  ، ٓ فعؾ[3الػاكحة:] ﴾ْحَؿ

ـِ ﴿ ي  ، ٓ فعؾ.[4الػاكحة:] ﴾َمالِِؽ َيْقِم الدِّ

ـُ ﴿  ، أيـ إفعال يا إخقان معـا؟ كػضؾ، كعؿ.[5الػاكحة:] ﴾إِيَّاَك َكْعُبُد َوإِيَّاَك َكْسَكِعق

أيـ الػاطؾ؟ ضبطف إول،  ؿ قؾ: ضؿقر مسكرت كؼديره كحيـ: ٕكيف فعيؾ مضيارع مبيدوء 

بالـقن وخالص ما يحكاج كلمؾ، وٓ كػؽقر فاطؾف ٓ يؽقن إٓ مسكرت وكؼديره كحـ، ميا يحكياج 

 إلك ذكل، وٓ مجكفد، يذا يجب طؾك الجؿقع أن يعرفف، ٓ أحد يؼقل صعب.

ـُ ﴿وكسكعقـ أيًضا فعؾ مضارع، وفاطؾف مسيكرت كؼيديره كحيـ،  ياَك َكْسيَكِعق ياَك َكْعُبيُد َوإِيَّ  ﴾إِيَّ



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 036

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 .[5الػاكحة:]

ييَراَط اْلُؿْسييَكِؼقؿَ ﴿صييب،  ، فقييف فعييؾ يييا إخييقان؟ ايييدكا الصييراط [6الػاكحيية:] ﴾اْيييِدَكا الصِّ

 الؿسكؼقؿ، كػضؾ يا أخل.

ايييدكا، يييذا فعييؾ مضييارع، أو أميير، أو ماضييل؟ فعييؾ أميير، أيييـ فاطؾييف؟ ايييدي يييذا فعييؾ 

 لؾؿػرد، ايدكا أكت، وكا مػعقل بف، فعؾ أمر لؾؿػرد فاطؾف مسكرت كؼديره أكت.

ـَ َأْكَعْؿييَت َطَؾييْقِفؿْ ِصييرَ ﴿ ييِذي ـَ َأْكَعْؿييَت ﴿، يـيياك فعييؾ؟ [7الػاكحيية:] ﴾اَط الَّ ييِذي ِصييَراَط الَّ

َغْقِر اْلَؿْغُضيقِب ﴿، أكعؿ يذا فعؾ ماضل، أيـ فاطؾف؟ كاء الؿخاصب، أكعؿت طؾقفؿ، ﴾َطَؾْقِفؿْ 

ـَ  ق الِّ  .﴾َطَؾْقِفْؿ َوٓ الضَّ

ـَ  ٓ َيكَِّخِذ اْلُؿْممِـُيقنَ ﴿: -كعالك-صقب، قال ، الػعيؾ يكخيذ، أييـ [28آل طؿيران:] ﴾اْلَؽيافِِري

 الػاطؾ الؿكخذ؟ الؿممـقن مرفقع، وطالمة رفعف القاو.

صقب، لق قؾـا: زارين الؼاضل، أيـ الػاطؾ يا شباب؟ الؼاضيل، أو يياء الؿيكؽؾؿ ل زارين؟ 

ؼقية الضيؿا ر ٓ ياء الؿكؽؾؿ ٓ كؼع فياطاًل أبيًدا، ميا يؼيع فاطيؾ إٓ كيقاين ييذه كؼيع فاطيؾ: أميا ب

 الؿكصؾة ما كؼع فاطؾ، الؼاضل.

، ييا ييا شيباب، قاليت إطيراب آمـيا، أييـ [04الحجيرات:] ﴾َقاَليِت إَْطيَراُب آَمـَّيا﴿صقب، 

 فاطؾ قالت؟ مـ الكل قالت؟ إطراب.

صقب، يا ققمـا أجقبقا داطل اهلل، يا شباب: يا ققمـيا أجقبيقا، أييـ فاطيؾ أجقبيقا؟ ييذه واو 

لجؿاطة ما إطراهبا؟ فاطؾ، لؿ ككصؾ بؽان، ليؿ ككصيؾ بػعيؾ مبـيل لؾؿجفيقل، الجؿاطة، واو ا

 إًذا فاطؾ، أجقبقا داطل اهلل.

 صقب، يؾ سافركؿ؟ سافر الػاطؾ؟ الكاء، كعؿ.

صقب، لق قؾت صقب: كؽؾؿل بلدب، يا شباب يـيا، أييـ الػاطيؾ؟ كؽؾؿيل بيلدب، ييا يـيد 

 ػردة فاطؾف ياء الؿخاصبة، كعؿ.كؽؾؿل بلدب؟ ياء الؿخاصبة، ياء الؿخاصبة: أمر الؿ

ـْ َطِؿَؾ َصالًِحا َفؾِـَْػِسفِ ﴿ ، الػعؾ طؿؾ، الػاطؾ العامؾ يؾ ُذكر بعده؟ ميـ [46فصيؾت:] ﴾َم



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 037

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

طؿؾ صالًحا يذا مػعقل بف، أيـ الػاطؾ؟ مسكرت كؼديره يق، لؽؾ فعٍؾ فاطؾ بعيده، فينن ضفير: 

 وإٓ ففق ضؿقٌر مسكرت: أي مـ طؿؾ يق، صقب يؽػل.

، [28]الـسياء: ﴾َوُخؾِيَؼ اِخكَسياُن َضيِعقًػا﴿: -كعيالك-ؼؾ إليك كا يب الػاطيؾ، قيالصقب، كـك

ُخؾؼ، يذا فعؾ مبـل لؾؿجفقل، إًذا مرفقُطف كا ب فاطيؾ، أييـ كا يب الػاطيؾ ييا شيباب؟ ُخؾيؼ 

 اخكساُن، اخكساُن.

 و.ُيعرف الؿجرمقن مرفقع بالقاو [40الرحؿـ:] ﴾ُيْعَرُف اْلُؿْجِرُمقَن بِِسقَؿاُيؿْ ﴿

 إَْمرُ ﴿
َ

 ، ُقضل إمر.[44يقد:] ﴾َوِغقَض اْلَؿاُء َوُقِضل

 صقب، ٓ ُيطؾب العؾؿ بالؽسؾ، ُيطؾب فعؾ مبـل لؾؿجفقل، العؾُؿ كا ب فاطؾ.

 اككفقـا كـكؼؾ إلك الجؿؾة إسؿقة.

صقب، سقـكؼؾ أن ابـ آجّروم إلك الؽالم طؾك باب الؿبكدأ والخيرب: يعـيل سيقـكؼؾ إليك 

 ؿقة، إًذا ككؽؾؿ طـ الجؿؾة إسؿقة.الجؿؾة إس

 ٞ : ييل الجؿؾية الكيل ُكبيدأ باسيٍؿ سيقاء إن كيان ضيايًرا، كؿحؿيٌد كيريؿ، أو اجلٌوٞ اومسٚـ

 ضؿقر، كلكا كريؿ، أو أكت كريٌؿ.

، أو أربييع صييقر كػصييقاًل، أكييا  ًٓ الجؿؾيية إسييؿقة لفييا ل الؾغيية العربقيية صييقركان إجؿييا

 خجؿال فصقركان، وإن شمكؿ بالكػصقؾ فلربع صقر.سلشرحفا، وأككؿ اففؿقيا، إن شمكؿ با

 الجؿؾة إسؿقة، مثؾ: محؿٌد كريٌؿ جؿؾة أسؿقة مؽقكة مـ مبكدأ وخرب.

الجؿؾيية إسييؿقة غقيير الؿـسييقخة كسييؿك إصييؾقة، والبسييقطة، الجؿؾيية  اهصــ٘زٝ اوٗىل:

 إسؿقة غقر الؿـسقخة ككؽقن مـ مبكدأ وخرب، كؿحؿٌد كريٌؿ.

الجؿؾيية إسييؿقة الؿـسييقخة، الجؿؾيية إسييؿقة كػييس الجؿؾيية إسييؿقة  اهصــ٘زٝ اهجاُٚــٞ:

محؿٌد كريٌؿ الؿـسقخة: يعـل الؿسبققة بـاسخ مـ الـقاسخ الثال ة، إًذا الـقاسيخ كيؿ طيدديا؟ 

ٓ كرييد كعؾقؼيات كسيبب الكشيقيش - ال ة: كيان وأخقاهتيا، وإن وأخقاهتيا، وضــيت وأخقاهتيا

 .-لؾطالب ل أ ـاء الشرح



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 038

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

سؿقة الؿـسقخة: يعـل يل الجؿؾة إسؿقة مـ محؿٌد كريٌؿ مسيبققة بـاسيخ، الصقرة إ

 إما أن ُكسبؼ بؽان وأخقاهتا، أو ُكسبؼ بنن وأخقاهتا، أو ُكسبؼ بيظــت وأخقاهتا.

: كان وأخقاهتا، صقب كيان وأخقاهتيا أدخيؾ كيان طؾيك الجؿؾية إسيؿقة إّذا فاهِاضخ اوٗي

كريٌؿ سرتفع إول، وكـصب الثاين، كيان محؿيٌد كريًؿيا، محؿٌد كريٌؿ، كان كدخؾ طؾك محؿٌد 

 لؿاذا لؿ كرفع إول والثاين؟ 

ٓ كريد أن كؽقن كالصقرة إصؾقة، كرييد أن كؽيقن لفيا صيقرة  اكقية، شخصيقة مسيكؼؾة، 

 فرفعت إول، وكصبت الثاين، كان محؿٌد كريًؿا، رفعت إول، وكصبت الثاين.

هتا: ُكدخؾفا طؾك كػس الجؿؾة إسؿقة محؿٌد كريٌؿ، ييذه : إن وأخقاطٚبو اهِاضخ اهجاُٛ

إن سكـصب إول، وكرفع الثاين، إن محؿيًدا كيريٌؿ، رفعيت إول، وكصيبت الثياين، لؿياذا ليؿ 

 كرفع إول والثاين؟ ٓ كريد أن كؽقن كالؿبكدأ والخرب.

اهتيا، كرييد صقب، لؿاذا لؿ كرفع إول، وكـصب الثاين؟ ٓ كريد أن كؽيقن مثيؾ كيان وأخق

 شخصقة مسكؼؾة، فـصبت إول، ورفعت الثاين، إن محؿًدا كريٌؿ.

جاءت ضــيت ل إخقير: ضــيت سيـدخؾفا طؾيك محؿيٌد كيريٌؿ، ليـ كرفيع الجيز قـ ييذه 

 الصقرة إصؾقة.

 لـ كرفع إول وكـصب الثاين، يذه صقرة كان وأخقاهتا.

 لـ كـصب إول وكرفع الثاين، يذه صقرة إن وأخقاهتا.

ما بؼل إٓ أن كؽقن كصابة، كصابة وصار لفا شخصقة مسيكؼؾة بيذاهتا، وٓ ككشيبف بغقرييا، 

 فـصبت إول والثاين: ضــت محؿًدا كريًؿا.

 إّذا فاجلٌوٞ اومسٚٞ هلا ص٘زتاْ إمجاّها:
الجؿؾة إسؿقة غقر الؿـسقخة: يعـل أصؾقة، ويذه ككؽقن ميـ مياذا؟ ميـ  اهص٘زٝ اوٗىل:

وخرب، ألقست يل الصقرة إصيؾقة؟ أخيذت أقيقى إطارييب والحركيات:  مرفقطقـ: مبكدأ

 معروف أن الضؿة يل أققى، وأ ؼؾ الحركات: محؿٌد كريٌؿ.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 039

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 يل الجؿؾة إسؿقة الؿـسقخة بـاسٍخ مـ الـقاسخ الثال ة: اهص٘زٝ اهجاُٚٞ:

 .كان وأخقاهتا: كرفع، وكـصب: كان محؿٌد كريًؿا 

 العؽس كـصب وكرفع: إن محؿًدا كريٌؿ.الـاسخ الثاين إن وأخقاهتا: ب 

 .الـاسخ الثالث ضــت وأخقاهتا: ويل كـصب الجزأيـ: ضــت محؿًدا كريًؿا 

 إذا غ٣  اهةفصٚىو فإُم تق٘ي: هوذٌوٞ اومسٚٞ أزبع ص٘ز:
 .إولك: مرفقطة الجزأيـ: مبكدأ وخرب محؿٌد كريٌؿ 

  بؽيان وأخقاهتيا، الصقرة الثاكقية: إول مرفيقع، والثياين مـصيقب إذا ُكسيخت

 كان محؿٌد كريًؿا.

  الصقرة الثالثة: مـصقبة إول، مرفقطة الثياين، إذا ُكسيخت بينن وأخقاهتيا، إن

 محؿًدا كريٌؿ.

  الصقرة الرابعة: مـصقبة الجزأيـ إذا ُكسخت بظــت وأخقاهتا، ضــت محؿيًدا

 كريًؿا.

قيية الرفييع، فكجييد أن الجؿؾيية إسييؿقة قييد اشييكؿؾت طؾييك كييؾ الصييقر الؿحكؿؾيية العؼؾ

 والـصب.

 

 

 

 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 041

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 

 الذرس الضببع
 

¢ 

 َوَطِؿَؾ َصالًِحا َوَقاَل ﴿أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ، 
ِ
ـْ َدَطا إَِلك اهلل ًٓ مِؿَّ ـُ َقْق ـْ َأْحَس َوَم

ـَ  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
 .[33فصؾت: ] ﴾إِكَّـِل مِ

¢ 

ُة والسييالُم طؾييك كبقـييا محؿييد، وطؾييك آلييف وصييحبف الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييال

 أجؿعقـ، أما بعد:

فسالُم اهلل طؾقؽؿ ورحؿكف وبركاكف، وحقاكؿ اهلل ل الؿجؾيس السيابع ميـ مجيالس شيرح 

أجرومقيية ٓبييـ آجييروم طؾقييف رحؿيية اهلل، اككفقـييا مييـ الؽييالم طؾييك الػاطييؾ وكا ييب الػاطييؾ، 

داء، وييل  ال ية: كيان وأخقاهتيا، وإن وأخقاهتيا، والؿبكدأ والخرب، وكشيرُح أن كقاسيخ آبكي

 وضــُت وأخقاهتا، وطرفـا العالقة بقـفا وبقـ باب الؿبكدأ والخرب.

والجؿؾُة آسؿقة لفا أربع صقر، درسـا الصقرة إولك وييل إصيؾل الؿبكيدأ والخيرب، 

 وكدرس أن بؼقة الصقر الؿكؿثؾة ل الـقاسخ الثال ة.

هلل، باب العقامؾ الداخؾة طؾك الؿبكدأ والخرب، ويل  ال يُة أشيقاء، قال ابـ آجروم رحؿف ا

 كان وأخقاهتا، وإن وأخقاهتا، وضــُت وأخقاهتا، سقشرحفا كاسًخا كاسًخا. 

فؼال: فلما كان وأخقاهتا، فنهنا كرفُع آسؿ، وكـصُب الخرب، يذا بقاٌن  فبدأ بلاْ ٗأل٘اتٔاو



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 040

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ؾ، فرتفييُع الؿبكييدأ، ويسييؿك اسييؿفا، وكـصييُب خييرب لعؿؾفييا، فؽييان وأخقاهتييا كعؿييُؾ يييذا العؿيي

 الؿبكدأ، ويسؿك خربيا.

وإذا قؾت: محؿٌد كريٌؿ،  ؿ أدخؾت كان، قؾت: كان محؿٌد بالرفع، كريًؿيا بالـصيب، أميا 

 طؾيك 
ٌ

كان ل كػسفا فكعرب إطيراب إفعيال: ٕهنيا كؿيا طرفـيا فعيٌؾ، وكؼيال فعيٌؾ مياض مبـيل

 أكيف ميـ الؿسكحسيـ أن كزييد ل اخطيراب كؾؿية كاسيخ، الػك ، ٓ محؾ ليف ميـ اخطيراب، إٓ

كؼقل: فعٌؾ ماٍض كاسخ: لؽل كؿقزه بلكف لقس كاًميا، فـؼيقل فعيٌؾ مياٍض كاسيخ ٓ محيؾ ليف ميـ 

 طؾك الػك ، ومحؿٌد اسؿ كان مرفيقع، وطالمية رفعيف الضيؿة، وكيان ميـ قبيؾ 
ٌ

اخطراب، مبـل

ب، وطالمُة كصبف الػكحة، وكان مـ قبؾ خيرب مبكدًأ، يعـل أصؾف الؿبكدأ، كريًؿا خرُب كان مـصق

 الؿبكدأ، كؿام.

صقب لق قؾـا: الطالبان مجكفدان، مبكيدأ وخيرب مرفقطيان بيإلػ: ٕهنؿيا مثـقيان، أدخيؾ 

ـِ خيربُ كيان  ، الطالباِن اسؿ كان مرفقع بإلػ، مجكفيدي ـِ كان، سـؼقل: كان الطالبان مجكفدي

 مـصقب بالقاء.

دسيقَن بيارطقن،  يؿ أدخؾـيا كيان، كـيا كؼيقل: كيان الؿفـدسيقن صقب لق قؾـيا ميثاًل: الؿفـ

بارطقـ، صقب، لق قؾـا: الؿعؾؿاُت مجكفداٌت، كاكت الؿعؾؿياُت مجكفيداٍت، صقيب، ليق قؾـيا: 

أخقَك ذو طؾيٍؿ، أخيقك مبكيدأ مرفيقع بيإلػ، وذو خيرُب مرفيقع، آسيػ أخيقك مبكيدُأ مرفيقع 

قٌع بيالقاو: ٕكيف ميـ إسيؿاء، وييق مضياف بالقاو: ٕكف مـ إسؿاء الخؿسة، وذو خيربٌ مرفي

 وطؾٍؿ مضاف إلقف، أدخؾ كان، كان أخقَك ذا طؾٍؿ: ٕن إسؿاء الخؿسة كـصب بإلػ.

صقب، لق قؾـا: أكيا مجكفيٌد، أكيا مبكيدأ، ومجكفيٌد خيربه، أدخيؾ كيان، ييا؟ كـيُت مجكفيًدا، 

سيـؼؾب الضيؿقر ميـ  كـُت: ٕن أكا ضؿقٌر مـػصؾ لقققطيف ل أول الؽيالم، فؾؿيا دخؾيت كيان

مـػصؾ إلك مكصؾ: لقكصؾ بؽان، فؽـُت، يعـل الكاء يل أكا، ولق قؾت أكَت كريٌؿ،  ؿ أدخؾيت 

 كان، كـَت كريًؿا، ويؽذا.

إًذا ففييذه كييان وأخقاهتييا، ويييذا طؿؾفييا،  ييؿ طرفـييا ابييـ آجييروم بالعا ؾيية الؽريؿيية، كييان 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 042

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 وأخقاهتا، وقال:

َِتتتتتتاَت َأْ تتتتتتَ َحا تتتتتتْل  ََ  َكتتتتتتاَن َوَأْمَلتتتتتتى 

  
َِرَِحا  َأْضتتتتتَحى َوَ تتتتتتاَر َلتتتتتْقَس َمتتتتتْ  َمتتتتتتا

   
ـْ َوَمتتتتتتا َ ُِتتتتتتَ  َمتتتتتتتا  َمتتتتتتاَزاَ  َمتتتتتتا اْكَػتتتتتت

  
 َداَم َوَمتتتتتتتتا ِمـَْفتتتتتتتتا َاَصتتتتتتتتْرَف اْحُؽَؿتتتتتتتتا

   
كيان،  يؿ كبيدأ ميـ الصيباح، أصيب ،  أمفياكؿ طدديا؟  ال ة طشر فعاًل،  ال َة طشر فعياًل، 

قس،  ؿ مازال وأخقاهتا: ميازال، وأضحك، وضؾ، يذه مـ الظالل، وأمسك، وبات، وصار، ول

ما فكئ، وما برح، وما اكػيؽ، وأخقيًرا ميا دام، كؾفيا كعؿيؾ ييذا العؿيؾ كرفيُع الؿبكيدأ، ويسيؿك 

 اسؿفا، وكـصُب الخرب ويسؿك خربيا.

أصب  محؿٌد كريًؿا، وأمسك محؿٌد كريًؿا، ولقس محؿٌد كريًؿا، وما زال محؿيٌد كريًؿيا، 

ؿؾ يذا العؿؾ، كرفع الؿبكدأ، ويسؿك اسؿفا، وكـصيب الخيرب، وما برح محؿٌد كريًؿا، كؾفا كع

 ويسؿك خربيا.

 ؿ قال أجروم رحؿف اهلل: وما كصرف مـفا، كحيق كيان ويؽيقن وكيـ، وأصيب  ويصيب  

وأصب  إلك آخره كؼقل: كان زيٌد قا ًؿا، ولقس طؿيرٌو شاخًصيا، وميا أشيبف ذليؽ، يؼيقل: كيان 

كـصب الخرب ويسيؿك خربييا، وكيذلؽ ليق كصيرفت، وأخقاهتا كرفع الؿبكدأ ويسؿك اسؿفا، و

 يعـل لق أكقت بالؿضارع مـ كان، وقؾت يؽقن، أو إمر كـ، فنهنا جؿقًعا كعؿؾ يذا العؿؾ.

فكؼقل ل الؿاضل: كان محؿٌد كريًؿا، ول الؿضيارع يؽيقُن محؿيٌد كريًؿيا، وليق أكقيت ل 

ـ مـصقب، أيـ اسؿ كيـ؟ كيـ ييذا إمر كـت كؼقل: كـ كريًؿا، كـ فعُؾ أمر، وكريًؿا خرُب ك

فعؾ أمر لؿػرد، فعؾ أمر ٕكف يلخذ حؽؿ إفعال الكل ذكركايا يـياك ميع الػاطيؾ، لؽيـ يـياك 

الؿرفقع يؽقُن فاطاًل، والؿرفقع يـا يؽقن اسًؿا لفيا، فؽيـ أميٌر لؾؿػيرد، اسيؿف مسيكرت كؼيديره 

 أكت، كـ أكت.

سييؿ كييان؟ ييياء الؿخاصبيية، كقكييقا صقييب، لييق كييان أمييًرا لؾؿػييردة، كييقين مجكفييدًة، أيييـ ا

مجكفديـ، آسؿ واو الجؿاطية ويؽيذا، وكيذلؽ ل بؼقية أخقاهتيا، فؽيان وأخقاهتيا ل كػسيفا 

 أفعال كعرب إطراب إفعال وكعؿُؾ فقؿا بعديا العؿؾ الؿذكقر.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 043

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

، ويق إن وأخقاهتا، فؼيال: وأميا إن وأخقاهتيا، فنهنيا كـصيُب آسيؿ، ثٍ ذكس اهِاضخ اهجاُٛ

لخرب، يعـل أهنا كعؿُؾ طؽس طؿِؾ كيان، ففيل كـصيُب آسيؿ ويسيؿك اسيؿفا، وكرفيع وكرفُع ا

الخرب ويسؿك خربيا، فنذا قؾت محؿٌد كريٌؿ، الؿبكدأ والخرب مرفقطان،  ؿ أدخؾيت إن كؼيقل: 

 إن محؿًدا كريٌؿ. 

إن طرفـا مـ قبؾ أهنيا حيرف، وكعيرب إطيراب الحيروف، كبيقـ كقطفيا فكؼيقل: إن حيرُف 

 طؾك الػك  ٓ محؾ لف ميـ اخطيراب، محؿيًدا اسيُؿ إن كقكقد يـصب ا
ٌ

سؿف، ويرفع خربه، مبـل

مـصقب وطالميُة كصيبف الػكحية، وكيان ميـ قبيؾ مبكيدًأ، كيريٌؿ خيرُب إن مرفيقع، وطالمية رفعيف 

 الضؿة، وكان مـ قبؾ خربَ الؿبكدأ.

ب ولييق قؾييَت: الطالبييان مجكفييدان، كؼييقل: إن الطييالبقـ مجكفييداِن، كرفييع بييإلػ، وكـصيي

بالقاء، ولق قؾت: الؿفـدسقن بارطقن، كؼقل: إن الؿفـدسقـ بارطقَن، صبؼقا معيل ييا إخيقاين، 

 لق بقـؽ وبقـ كػسؽ كطبؼ،  ؿ كـظر يؾ الجقاب صحق  أو ٓ، الذي قدركف ل كػسؽ.

ولق قؾت الؿعؾؿات مجكفداٌت، إن الؿعؾؿاِت مجكفداٌت، ولق قؾت: أخقك ذو طؾيٍؿ، إن 

ت: أكا مجكفٌد،  ؿ أدخؾت إن، كـت كؼيقل: إين مجكفيٌد، فكـؼيؾ الضيؿقر أخاك ذو طؾٍؿ، ولق قؾ

الؿـػصؾ إلك ضؿقٍر مكصؾ، إين يذه إن واسؿفا ياء الؿكؽؾؿ، اسيؿ إن مبـيل طؾيك السيؽقن ل 

 محِؾ كصب، مجكفدون خرب إن مرفقع.

ولق قؾت: أكت مجكفٌد،  ؿ أدخؾت إن، إكؽ مجكفٌد، ولق أردكا أن كعؽس، لق قؾت: إكيؽ 

فٌد، احذف إن، فقجب أن كؼقل: أكت مجكفٌد، فكؼؾب الضؿقر مـ مكصؾ إلك مـػصؾ،  يؿ مجك

 طرفـا هبذه العا ؾة الؽريؿة، فؼال: ويل إن، وأن ولؽـ وكلن، ولقت، ولعؾ.

يؼقُل: إن زيًدا قا ٌؿ، ولقت طؿرًو شاخٌص، وميا أشيبف ذليؽ، وكيؿ طيدديا؟ سيكُة أحيرف 

،  كؾفيا أحيرف، كعييرُب إطيراب الحيروف، أربعييةٌ  ، وكييلنًّ ، وأنَّ مـفيا مخكقميٌة بـييقٌن مشيددة، إنَّ

،  ؿ لقت ولعؾ. َـّ  ولؽ

ـٍ  إًذا فؾقت حرف، كعرب إطراب الحروف، كؼقل: لقت محؿًدا مجكفيٌد، لقيت حيرف كؿي



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 044

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يـصب اسؿف، ورفع خربه،  ؿ كؽؿيؾ اخطيراب إطيراب الحيروف، كؼيقل مبـيل طؾيك الػيك  ٓ 

 مجكفٌد خربيا مرفقع، وكذلؽ لعؾ. محؾ لف مـ اخطراب، ومحؿًدا اسؿفا مـصقب،

 ييؿ بييقـ معيياين إن وأخقاهتييا، فؼييال: ومعـييك إن وأن لؾكقكقييد، ولؽييـ لالسييكدراك، وكييلن 

لؾكشبقف، ولقت لؾكؿـل، ولعؾ لؾرتجيل والكققيع، بعيد أن طرفـيا بعؿيؾ إن وأخقاهتيا، ذكير أن 

بخقيٌؾ، فكسيكدرك،  معاكقفا، فؼال: إن لؽـ لالسكدراك، آسكدراك كؼقل: محؿٌد شجاٌع، لؽـيف

 فعؾك ذلؽ ٓبد أن يكؼدم الؽالم لؽل كسكدرك هبا، يذا معـك آسكدراك.

وكلن لؾكشبقف، كلن زيًدا أسًدا، وكلن يـًدا قؿٌر، صقب، ولقت لؾكؿـل، الكؿـل يعـيل صؾيب 

، وكحيق ذليؽ، ولعيؾ لؾرتجيل والكققيع، لعيؾ  ًٓ شلء مسكحقؾ، أو العسقر، كؼقل: لقت ليل ميا

ان إمر محبقًبا مطؾقًبا، والكققع إذا كان إمر مؽروًييا مخقوًفيا، فكؼيقل: لعيؾ الرتجل، إذا ك

 زيًدا يزوركا، يذا كرجل، كلمؾ ذلؽ، وكؼقل: لعؾ الؿطَر يدايؿـا، إذا كـَت كخاف الربد.

فنذا قؾـا يا إخيقان زييٌد أسيٌد، أو كؼيقل ميثاًل: زييٌد جيالٌس، ميا معـيك زييٌد جيالٌس؟ معـيك 

كخرب طـ زيد بلكف جالس، زيد جالس أو غقير جيالس أن؟ جيالس، زييٌد  حرف الؿعـل، يعـك

جالٌس، فنذا قؾت: لقيت زييًدا جيالٌس، جيالس وٓ غقير جيالس؟ غقير جيالس، أدخؾيت معـيك 

الكؿـل، لقت زيًدا جالٌس، يـا أدخؾت معـك الكؿـل، احذف لقيت راح يكغقير الؿعـيك، أو يبؼيك 

 كؿا يق؟ كغقر.

ًدا جالٌس يل ل الؿعـك زييٌد جيالٌس؟ ٓ، ليق حيذفت كيلن كغقير كلن زيًدا جالٌس، كلن زي

الؿعـييك، معـييك الجؿؾيية، زييييٌد جييالٌس، إن زيييًدا جالًسييا، كغقييير الؿعـييك وٓ كػييس الؿعـيييك 

اخجؿالل؟ يا؟ زيٌد جالٌس، كخرب طـف بلكف جالس، إن زييًدا جيالٌس، كخيرب بلكيف جيالس، كػيس 

عـيك أو ٓ يكغقير، الؿعـيك اخجؿيالل؟ ميا يكغقير، الؿعـك وٓ معـًك آخر؟ لق حذف إن يكغقر الؿ

كػس الؿعـك السابؼ، زيٌد جالٌس، يق كػس الؿعـك، لؽـ إن كؼقي الؿعـيك، كمكيد الؿعـيك، ٓ 

 كل:ي بؿعـًك جديد، وإكؿا كؼقي الؿعـك الؿعروف، يذا الذي يسؿك الكلكقد.

ؽ أهنيا ٓ ُكيدخؾ كؾ ما يؼال طـف لؾكلكقيد، ييذا الحيرف، ييذه الؽؾؿية لؾكلكقيد، معـيك ذلي



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 045

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

معـًك جديًدا ل الؽالم، بحقث لق ُحيذفت ذييب ييذا الؿعـيك معفيا، وإكؿيا ييق كػيس الؿعـيك 

السابؼ الؿػفقم قبؾ دخقلفا، وإكؿا دخؾت لكؼقيكف، وإكؿا دخؾت لكؼقيكف، وكلكقده، وكحؼقؼيف، 

 يذا معـك ققلف: إن وأن لؾكقكقد.

وإما أن يؽقن معـايا يؽيقن الكلسيقس، فالؽؾؿات طؾك ذلؽ إما أن يؽقن معـايا الكلكقد، 

يعـل كمسس معـًك جديًدا، ويذا إصيؾ ل الؽؾؿيات، أهنيا إذا ُحيذفت ييذيب معفيا معـاييا، 

 وإذا وجدت جاء معـايا، لؽـ يـاك يعـل يذا أمر كؼصد إلقف العرب، أو الؿعـك البالغل.

 كؾؿات ٓ كل:ي بؿعـًك جديد، وإكؿا كمكد الؿعـك السابؼ. 

 الـاسخ الثاين.  صقب، يذا

، وقال: وأميا ضــيُت وأخقاهتيا، فنهنيا كـصيب الؿبكيدأ، والخيرب ثٍ اُةقى إىل اهِاضخ اهجاهح

 طؾك أهنؿا مػعقِٓن لفا، إًذا فالـاسخ الثالث يق ضــُت وأخقاهتا.

ماذا كعؿيؾ؟ يؼيقل: كـصيب الؿبكيدأ وكـصيب الخيرب طؾيك أهنؿيا مػعيقٓن، مػعيقٌل أول، 

ا قؾت محؿيٌد كيريٌؿ مبكيدأ وخيرب مرفقطيان،  يؿ أدخؾيت ضــيُت، كؼيقل: ومػعقٌل  اٍن، يعـل إذ

ضــُت محؿًدا كريًؿا، ضــُت ضـ فعيؾ والكياء فاطيؾ، محؿيًدا كؼيقل: مػعيقٌل بيف أول، ميا كؼيقل 

اسييؿ ضييـ، كؼييقل: مػعييقٌل بييف أول مـصييقب وطالميية كصييبف الػكحيية، وكريًؿييا مػعييقٌل بييف  يياٍن، 

ًٓ بيف أول، وكـصيُب  مـصقب وطالمة كصبف الػكحة، لذا ضــُت  وأخقاهتا كـصيُب الؿبكيدأ مػعيق

ًٓ بف  اكًقا.  الخرب مػعق

وإذا قؾت: الطالبان مجكفدان، يؼقل: ضــُت الطالبقـ مجكفيديـ، والؿفـدسيقن بيارطقن، 

ضــُت الؿفـدسقـ بارطقـ، والؿعؾؿات مجكفداٌت، ضــت الؿعؾؿاِت مجكفداٍت، وأخيقك ذو 

مجكفييٌد، ضــكييؽ مجكفييًدا، ضــكييؽ مجكفييًدا، ضييـ، كعييرب  طؾييؿ، ضــييُت أخيياك ذا طؾييٍؿ، وأكييت

ضــكؽ مجكفًدا، ضـ فعؾ ماضل، والكاء ل ضــكؽ الكاء فاطيؾ ل محيؾ رفيع، والؽياف ضــكيؽ 

 مػعقٌل بف أول ل محؾ كصب، مجكفًدا مػعقٌل بف  اٍن.

صقب،  يؿ طرفـيا بيلخقات ضــيُت فؼيال: ضــيُت، وحسيبُت، وخؾيُت وزطؿيُت، ورأييُت، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 046

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ووجدُت، واكخذُت، وجعؾُت، وسؿعُت، يؼقل: ضــُت زييًدا قا ًؿيا، ورأييت طؿيرًو وطؾؿُت، 

 شاخًصا، وما أشبف ذلؽ، كؾ يذه إفعال كعؿؾ يذا العؿؾ.

كؼقل: ضــُت محؿًدا كريًؿا، وحسبُت محؿًدا كريًؿا، وخؾُت محؿًدا كريًؿا، كؾفا بؿعـيك 

ؿييُت محؿييًدا كريًؿييا، ووجييدُت ضــييت، ورأيييُت محؿييًدا كريًؿييا، يعـييل طؾؿييت أكييف كييريؿ، وطؾ

 محؿًدا كريًؿا، كؾفا كعؿؾ يذا العؿؾ.

صقييب، يييذه معاكقفييا واضييحة: ٕهنييا أفعييال، الؿعيياين إكؿييا كبييقـ لؾحييروف، أمييا إفعييال، 

فؿعاكقفا ل لػظفا، فعؾك ذلؽ اككفقـا مـ صقر الجؿؾيِة آسيؿقة، وطرفـيا أن الجؿؾية آسيؿقة 

أ والخرب، أو مرفقطة إول ومـصيقبة الثياين، وييذا ل بياب إما أن كل:ي مرفقطة الجزأيـ الؿبكد

كييان وأخقاهتييا، أو مـصييقبة إول مرفقطيية الثيياين، ويييذا ل بيياب إن وأخقاهتييا، أو مـصييقبة 

 الجزأيـ، ويذا ل باب ضــُت وأخقاهتا.

بذلؽ اككفقـا مـ سيكة مرفقطيات ميـ الؿرفقطيات الكيل ذكرييا ابيـ آجيروم، وييل فاطيؾ 

 كدأ وخربه، واسُؿ كان وأخقاهتا، وخرب إن وأخقاهتا. وكا بف، والؿب

 يبؼل الؿرفقع السابع، ويق الكابُع لؾؿرفقع.

الكابع لؾؿرفقع، والكقابع كل:ي ل الجؿؾكقـ آسؿقة والػعؾقة، وكؿيا قيال ابيـ آجيروم ميـ 

   قبؾ أن الكقابع أربعة: الـعت والعطػ، والكقكقُد والبدل، وسلذكريا أن كابًعا كابًعا.

 الكقابع:

الكقابع جؿع مػرده كابع، ما معـك كابع ل الـحق؟ كابع، يعـل إذا قؾـا أن الػاطؾ، الػاطؾ 

لف حؽؿ إطرابل، أم لقس لف حؽؿ إطرابل؟ لف حؽؿ، ويق الرفيع، الؿبكيدأ ليف حؽيؿ أم ليقس ليف 

 حؽؿ؟ لف حؽؿ، ويق الرفع.

لق اككؼؾـا مثاًل لؾؿضاف إلقف، ليف لق اككؼؾـا مثاُل لؾؿػعقل بف لف حؽؿ إطرابل ويق الـصب، 

حؽٌؿ إطرابل ويق الجر، صقيب ليق سيللكؽؿ طيـ الـعيت، ليف حؽيٌؿ إطرابيل، أم ليقس ليف حؽيؿ 

إطرابل؟ لف حؽٌؿ إطرابل، لؽـ ما يق؟ الرفيع أو الـصيب، أو الجير؟ ييا؟ ييق ليف حؽيؿ، لؽيـ 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 047

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

فا بعضيفؿ إمعيات لقس  ابًكا، وإكؿا يكبع ل حؽؿف مكبقطف، يكبيع ل حؽؿيف مكبقطيف، ييذا يسيؿق

 الـحق، إمعات الـحق، ككبع ما قبؾفا، رفًعا، كصًبا، جًرا، جزًما.

لق قؾيت: جياء محؿيٌد، الـعيت أو صيػة بيالؽرم، جياء محؿيٌد الؽيريُؿ، جياء فعيُؾ مياٍض، 

محؿٌد فاطؾف مرفقع، الؽريؿ كؼقل كعت أو صػة مرفيقع وطالمية رفعيف الضيؿة، وطـيدما أقيقل 

وفاطيؾ، محؿيًدا مػعيقٌل بيف مـصيقب، صيػف بيالؽرم، الؽريؿية،  أكرمُت محؿًدا، أكرمُت فعٌؾ 

كعٌت مقصقف، سؾؿُت طؾك محؿٍد، طؾك حرُف جير، ومحؿيٍد اسيٌؿ مجيرور، صيػف بيالؽرم، 

 الؽريِؿ، لذلؽ الـعت يكبع الؿـعقت: رفًعا وكصًبا، وجًرا، وكذلؽ بؼقة الكقابع.

أكرميُت محؿيًدا وخاليًدا، لق قؾت: جاء محؿٌد، اططػ طؾقف خالًدا، جاء محؿيٌد وخاليٌد، 

 وسؾؿُت طؾك محؿٍد وخالٍد، ويؽذا.

بدأ ابـ آجروم رحؿف اهلل بالـعت، فؼال: الـعُت كابٌع لؾؿـعقت ل رفعيف وكصيبف وخػضيف، 

وكعريػف وكـؽقره، يؼقل: قام زيٌد العاقُؾ، ورأيُت زييًدا العاقيَؾ، وميررت بزييٍد العاقيِؾ، واضي  

ف أكف يكبع الؿـعيقت ل اخطيراب، ول الكيذكقر والكلكقيث، أكف لؿ يعرف الـعت، وإكؿا ذكر حؽؿ

 ؿ مثؾ لف: ٕن الـعت يعـل أوض  مـ أن يعيرف، الـعيت واضي ، الـعيت أن كيذكر صيػة ميـ 

 صػات الؿقصقف، أن كذكر صػٌة مـ صػاكف، يذا يق الـعت، الصػات.

م، بيالطقل، فنذا قؾت مثاًل: جاء محؿٌد، أردت أن كصػف بصػٍة مـ صيػاكف بالعؼيؾ، بيالؽر

بالؼصر، بالشجاطة، فنكف يؽقن حقـمٍذ كعًكا لف، أو صػًة ليف، يؼيقل: اشيرتيُت سيقارًة،  يؿ ذكيرت 

صػًة ميـ صيػاهتا، بيلن كصيػفا ميثاُل بالجيدة، سيقارًة جدييدًة، أو كيذكر لقهنيا، اشيرتيت سيقارًة 

ب حؿراء، أو غالقة، اشيرتيُت سيقارًة غالقيًة، ييذه كؾفيا صيػات ميـ صيػات الؿقصيقف، كعير

 حقـمٍذ صػًة أو كعًكا.

صقب، لق قؾـا مثاًل: قرأُت ككاًبا، صػف بالػا دة، مػقًدا، ييذا ككياٌب مػقيٌد، قيرأت ل ككياٍب 

مػقٍد، لق قؾت مثاًل: صؾقُت ل مسجٍد، صػف بالسعة، واسٍع، يذا مسجٌد واسٌع، بـقيُت مسيجًدا 

 بعده، بعده.واسًعا، إًذا فالـعت، أو الصػة أن كذكر صػًة مـ صػات الؿقصقف 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 048

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صقب، ٕن مـ أحؽام الـعت الصػة، يق يسؿك الـعت، ويسؿك الصػة، ٕن ميـ أحؽاميف 

الكييل ذكريييا ابييـ آجييروم أن الـعييت يكبييع الؿـعييقت ل رفعييف وكصييبف وجييره، قييال: ول كعريػييف 

 وكـؽقره، ٓبد أن يؽقن مثؾف ل الكعريػ والكـؽقر.

محؿيٌد العاقيُؾ، لؽيـ ليق قؾيت جياء  لق قؾت: جاء محؿٌد  ؿ وصػكف بالعؼؾ، كؼيقل: جياء

رجؾ كؽيرة،  يؿ وصيػكف بالعؼيؾ، جياء رجيٌؾ طاقيٌؾ، ٓبيد يؽيقن الـعيت كيالؿـعقت: ٕن ميـ 

أحؽام الـعت، الصػة أن كؽيقن مثيؾ الؿـعيقت ل الكعرييػ والكـؽقير، سقسيكغؾط ابيـ آجيروم 

 ويكؽؾؿ طؾك الؿعارف والـؽرة.

قن معرفيية، وسقحصيير لـييا الؿعييارف سييقذكر أن آسييؿ إمييا أن يؽييقن كؽييرة، وإمييا أن يؽيي

حصًرا، ويل محصقرة ل خؿسِة أشقاء، يذه إسيؿاء الخؿسية معيارف، ميا سيقايا كؽيرات، 

فؼال: والؿعرفُة خؿسُة أشقاء: إًذا آسؿ إما معرفة، وإما كؽيرة، فكؼسيقؿ آسيؿ إليك معرفية أو 

الحيرف، اليذي  كؽرة خاص بإسؿاء، الػعيؾ ميا يقصيػ بلكيف معرفية، أو أكيف كؽيرة، وكيذلؽ

 يقصػ بلكف كؽرة أو معرفة يق آسؿ، آسؿ إما معرفة ويل خؿسُة أشقاء.

إول آسُؿ الؿضؿر كحق أكا وأكت، ميا معـيك الؿضيؿر؟ يعـيل الضيؿقر، كؿيا شيرحـاه، 

كؾ الضؿا ر مكصؾة أو مـػصؾة كؾفا معارف، الثاين: يق آسؿ العؾؿ، كحق زيٍد ومؽية، آسيُؿ 

لعؾؿ: آسُؿ الخاُص بؿسؿاه، يذا العؾؿ آسُؿ الخاص بؿسيؿاه، يعـيل اسيؿ العؾؿ، الؿراد با

يخكص بؿسؿاه، لق فقف واحد يشبفف كؿاًما ٓ يسؿك هبذا آسؿ، اسؿ خياص بيل أكيا، ييذا ييق 

العؾؿ: كلسؿاء الـاس، ذكقًرا وإكاً ا: محؿيد وطؾيل وسيعاد وفاصؿية: كلسيؿاء اهلل جيؾَّ جالليف 

الـبيل طؾقيف الصيالة والسيالم أطيالٌم طؾقيف، كيذلؽ أسيؿاُء الؿال ؽية،  كؾفا أطالٍم طؾقف، أسيؿاء

كذلؽ أسؿاُء الؽقاكب، ليق قؾـيا زحيؾ، ييذا اسيؿ، أليقس خاًصيا بيذلؽ الؽقكيب؟ بحقيث ٓ 

ُيطؾؼ طؾك كقكب آخر؟ لق فقف كقكيب آخير ميا يسيؿك زحيؾ، خيالف كؾؿية كقكيب، كقكيب 

لؽـ زحؾ خياص بؽقكيب معيقـ،  أققل كقكب يسؿك كقكب، إًذا لقس اسًؿا خاًصا بؿسؿاه،

 ططارد خاص، ططارد طؾٌؿ طؾك يذا الؽقكب، وزحؾ طؾٌؿ طؾك يذا الؽقكب.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 049

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ولق قؾـا: جبؾ، يذا طؾؿ أم كؽرة؟ ٕن كؾ جبؾ يسؿك جبؾ، لؽـ لق قؾـا ُأحد طؾيٌؿ طؾيك 

ذلؽ الجبؾ، يذا ُأحد اسؿ خاص هبذا الجبؾ، ففق طؾٌؿ طؾقيف، صقيب ليق قؾـيا مديـية كؽيرة، ليق 

 مؽة طؾٌؿ طؾك كؾؽ الؿديـة.قؾـا: 

صقب، لق قؾـا مثاًل: السيبت، إحيد طؾيٌؿ طؾيك ذليؽ القيقم، ليقس معرًفيا بيال، ييذا اسيٌؿ 

خاٌص بؿسؿاه، اسٌؿ خاٌص بذلؽ الققم، ففق طؾٌؿ طؾقف، وال يؼال زا دة ل العؾؿ، ييذا الؿيراد 

عقـية، ييذا اسيؿ لكؾيؽ بالعؾؿ، صقب لق قؾـا ميثاًل: كاقية كؽيرة، لؽيـ الؼصيقاء طؾيٌؿ طؾيك كاقيٍة م

الـاقة، ففق طؾٌؿ طؾقفا، ولفذا أي شلء يؿؽـ أن يؽقن لف طؾؿ، لؽـ جيرت العيادة أن إطيالم 

ما كؽقن إٓ لعمقر الؿفؿة: كلسؿاء الـياس، وكحيق ذليؽ، ولعشيقاء الؼريبية ميـ الـياس الكيل 

ت كعيرف ذليؽ يفكؿقن هبا مثاًل، ربؿا طـدك مثاًل كاقة مفؿة وكذا كسيؿقفا، أصيحاب الحققاكيا

طـديؿ، الحققاكات الؿفؿة طـده فرس غالقية، أو ذات ققؿية يسيؿقفا: كؿيا يسيؿل أوٓده، كيؾ 

ولد لف اسؿ، يذه إفراس كؾ فرس لفا اسؿ، ولق ككبعت مثاًل كابعكؿ سباق الخققل، أو سيباق 

الِحجؾ، كؾ حصان لف اسؿ، وكؾ كاقة لفا اسؿ، يذه أطالم طؾقفا، كؿا أن اسيؿ محؿيد وطؾيل 

 صال  يذه أطالٌم طؾقفا، يذا العؾؿ.و

صقب، قال: وآسُؿ الؿبفؿ، كحق يذا ويذه ويمٓء، ميـ إطيالم، آسيػ ميـ الؿعيارف 

آسُؿ الؿبفؿ يريد بف أسؿاُء اخشارة، وإسؿاُء الؿقصقلة، أسيؿاء اخشيارة يعـيل ييذا وييذه 

والؾكييان والييذيـ  ويييذان وياكييان ويييمٓء، وإسييؿاء الؿقصييقلة يعـييل الييذي والكييل والؾييذان

 والال:ي والال ل يذه كؾفا معارف.

قال: وآسُؿ الذي فقف إلُػ والالم، كحق الرجؾ والغيالم ميـ الؿعيارف الؿعيرف بيال، 

الؿعرف بال، ما الؿراد بالؿعرف بال؟ يعـل آسيؿ اليذي إذا أدخؾيت فقيف )أل( صيار معرفية، 

فة، مسجد كؽيرة، سيقارة، السيقارة، وإذا كزطت مـف )أل( صار كؽرة، مثؾ مسجد، الؿسجد معر

، اسيؿف اهلل، )أل( لقسيت  قؾؿ الؼؾؿ، لؽـ لق قؾـا مثاًل: اهلل، اسُؿ اهلل يذا طؾٌؿ طؾك اهلل طز وجيؾَّ

معرفة، وإكؿا يؼقل زا دة ل العؾؿ، لق قؾـا مثاًل، ليق قؾـيا: الؽعبية، الؽعبية ييذا معيرف بيال، أم 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 051

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ة يعـل الؿبـقة، يذا طؾٌؿ طؾقفا، ولفذا ليق حيذفت طؾؿ طؾك بـاء معقـ؟ يذا طؾؿ طؾك كؾؽ البـق

)أل( ٓ يزول الكعريػ، لق قؾت يا كعبة، أو مثاًل: أحُب كعبكيل، ٓ ييزول يبؼيك الكعرييػ: ٕن 

الكعريػ لقس مـ إصؾ، أققل: ييا كعبيُة أحبيؽ، يبؼيك الكعرييػ: ٕن الكعرييػ يـيا حاصيؾ 

 بالعؾؿقة.

يذا طؾؿ أم معرف بال؟ يا؟ يخكؾػ اخكالف الؿيراد صقب لق قؾـا مثاًل: الؿديـة، الؿديـة 

بالؿديـية، يخكؾيػ، إذا أردت بالؿديـية خيالف الؼريية، ييؾ كسيؽـ ل قرييٍة أم ل مديـيٍة؟ ييذه 

كؽييرة، وإذا أدخؾييت )أل( صييارت معرفيية، لؽييـ إذا أردت بالؿديـيية الطقبيية، مديـيية الـبييل طؾقييف 

 معرًفا بال، ويؽذا.الصالة والسالم ففذه طؾٌؿ طؾك كؾؽ الؿديـة، ولقس 

قال: وما أضقػ إٓ واحيًدا ميـ ييذه إربعية، كعيؿ، أي كؽيرة كضيقػفا إليك معرفية، فنهنيا 

كؽكسب الكعريػ، قؾؿ كؽرة، لؽـ أضيػف إليك ضيؿقر قؾؿيل، أو قؾؿيؽ، أو قؾؿيف صيار معرفية 

 باخضافة، أو قؾُؿ محؿٍد معرفة باخضافة، ففذه يل الؿعارف.

ؿسة، الؿعارف مـ إسؿاء، ففق كؽرة ومع ذليؽ طيرف صقب ما سقى يذه إسؿاء الخ

الـؽرة فؼال: والـؽيرُة كيؾ اسيٍؿ شيا ٍع ل جـسيف، ٓ يخيكُص بيف واحيٌد دون آخيره، الـؽيرة ييق 

آسُؿ الشا ع، آسُؿ الشا ع ل جـسف، مسجد أي مسجد يسؿك مسجد، جبؾ، كاقة، حصيان، 

 رجؾ، إكسان، الذي يخكص بقاحد.

صؾ  دخقل إلِػ والالم طؾقف، كحق الرجؾ والػرس، إمر اليذي  قال: وكؼريبف، كؾ ما

يؼربف كؼريًبا، يؼرب لؽ الػرق بقـ الؿعرفة والـؽرة، يؼقل: كيُؾ اسيٍؿ يؼبيُؾ )أل(، يعـيل يؿؽيـ 

أن ُكييدخؾ طؾقييف )أل( كؽييرة، وكييُؾ اسييٍؿ ٓ يؼبييُؾ )أل(، مييا يؿؽييـ أن كييدخؾ طؾقييف )أل(، يييذا 

يؿؽـ أن كدخؾ طؾقف )أل( معرفة، يذا ما يدخؾ )أل( معرفية، ليق  معرفة، فنذا قؾت مثاًل أكا، ما

قؾت مثاًل: محؿد، جاء محؿد، ما يؼبؾ )أل( معرفة، لق قؾت ميثاًل: الؿسيجد، ييؾ كؼبيؾ )أل( 

فكؼقل )أل( الؿسجد؟ ٓ، إًذا الؿسجد معرفة: ٕهنا ما كؼبؾ )أل(، الؿسيجد ييذا هبيا )أل(، ميا 

)أل(، الؿسجد؟ ما كؼبؾ معرفة، لؽـ مسجد كؼبؾ، أو ٓ كؼبيؾ؟ كؼبؾ )أل(، إًذا كؼبؾ وٓ كؼبؾ 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 050

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 كؼبؾ كؽرة، الذي يؼبؾ كؽرة، والذي ٓ يؼبؾ معرفة.

ففذا ما يكعؾؼ بالـعت، كشقف الكقابع وأبشر، يذا ميا يكعؾيؼ بالـعيت، الكيابُع الثياين، قيال: 

ا، وبيؾ، وٓ، باُب العطِػ وحروف العطػ طشرة، ويل: القاو، والػياء، و يؿ، وأو، وأم، وإمي

ولؽـ، وحكك ل بعيض الؿقاضيع، كعيؿ الكيابع الثياين العطيػ، والعطيػ ليف حيروٌف سيؿاطقة 

 ككبعفا العؾؿاء وذكريا لـا ابـ آجروم. 

فقفا حروف مشفقرة، وفقف حروف غقر مشفقرة، مـفا القاو: جاء محؿيٌد وخاليٌد، رأييُت 

حؿٌد فخاليٌد،  يؿ جياء محؿيٌد  يؿ محؿًدا وخالًدا، وسؾؿُت طؾك محؿٍد وخالٍد، والػاء: جاء م

خاليٌد، أو كييؾ كػاحيًة أو بركؼالييًة، ويؽييذا، فحيروف العطييػ حييروٌف سيؿاطقة ككبعفييا العؾؿيياء 

 وسجؾقيا لـا.

حؽؿفا، يؼقل ابـ آجروم: فنن ططػت طؾك مرفقٍع رفعت، أو طؾك مـصيقٍب كصيبت، أو 

أيييت زيييًدا طؾييك مخػييقٍض خػضييت، أو طؾييك مجييزوٍم جزمييت، يؼييقل: قييام زيييٌد وطؿييرٌو، ور

وطؿرًو، مررُت بزيٍد وطؿرٍو، وزيٌد ليؿ يؼيؿ، وليؿ يؼعيد، إًذا فيالؿعطقف ميـ الكقابيع، يكبيُع ل 

 حؽؿف الؿعطقف طؾقف، يذا الكابع الثاين، أمره واض .

، فؼييال: بيياُب الكقكقييد: الكقكقييُد كييابٌع لؾؿمكييد ل رفعييف وكصييبف اهةــابُع اهجاهــح ٓــ٘ اهة٘كٚــد

حؽؿ الكقكقد، ولؿ يعرف الكقكقد، الؿراد بالكقكقد يـيا: ييق  وخػضف وكعريػف، واض  أكف ذكر

الكقكقد بطريؼٍة معقـة، الكقكقد أمٌر واسٌع ل الؾغة، أمٌر واسع ل الؾغة، الؿيراد هبيذا البياب: ييق 

 الكلكقد بطريؼٍة معقـة، ويل الكل سلذكريا أن.

آبكيداء، ٓم الؼسيؿ يـاك ممكدات كثقرة كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ إن وأن ميـ الؿمكيدات، ٓم 

مـ الؿمكدات، فالؿمكدات كثقرة، لؽـ الؿراد بالكلكقد يق الكلكقد بطريؼيٍة معقـية، والؿيراد بيف 

يـا الكقكقد بنحيدى صيريؼكقـ، ولفيذا يؼيقل الكلكقيد يـيا قسيؿان، الكلكقيد يـيا قسيؿان: الؼسيؿ 

 والكقكقُد الؿعـقي. إول: الكقكقُد الؾػظل، والثاين: الكقكقُد الؿعـقي. الكقكقُد الؾػظل،

إول الكقكقد الؾػظيل يعـيل أن كمكيد الؾػيظ بكؽريير لػظيف، أن كؽيرر الؾػيظ كػسيف، كرييد 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 052

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الكلكقد طؾقف، فنذا قؾت جاء محؿٌد، فلردت أن كمكد محؿٌد كلكقيًدا لػظًقيا، كؼيقل: جياء محؿيٌد 

ٌد الثاكقية محؿٌد، فنذا قؾت جاء محؿٌد محؿٌد، جاء فعٌؾ ماضل، ومحؿٌد فاطٌؾ مرفيقع، ومحؿي

 لؿحؿد مرفقع وطالمة رفعيف الضيؿة، وقيد كؼيقل: جياء 
ٌ

ما كؼقل فاطؾ  اين، كؼقل كقكقٌد لػظل

جاء محؿٌد، فإول فعيؾ ماضيل، والثياين كؼيقل كقكقيد لػظيل، وقيد كؼيقل: جياء محؿيٌد جياء 

 محؿٌد، جاء محؿٌد إولك فعؾ وفاطؾ، الثاكقة ما كؼقل: فعؾ وفاطؾ، كؼقل كقكقد لعولك.

يييق الكقكقييد الؾػظييل، أن كؽييرر الؾػييظ بحروفييف، أمييا الؼسييُؿ الثيياين، ويييق الكقكقييد  ففييذا

الؿعـل، ففق الكقكقد بللػاٍظ معقـة ذكرييا ابيـ آجيروم، فؼيال: ويؽيقن بللػياٍظ معقـية، إًذا ققليف 

ويؽقن بللػاظ معقـة يقجب الكقكقد الؿعـقي، ويل: الـػس، والعيقـ، وكيٌؾ وأجؿيع، وكقابيُع 

 وأبكُع وأبصع. أجؿع، ويل أفكعُ 

يؼقل: قام زيٌد كػسف، ورأيُت الؼقم كؾفؿ، وميررُت بيالؼقِم أجؿعيقـ، والكقكقيد الؿعـيقي 

يؽقن بالـػس والعقـ، وكؾ وأجؿيع، وكقابيِع أجؿيع، فينذا قؾيت جياء زييٌد، وأردت أن كمكيده 

بالـػس، كؼقل: جاء زييٌد كػسيف، وأكرميت زييٌدا كػسيف، وسيؾؿُت طؾيك زييٍد كػِسيف، وجياء زييٌد 

كػُسف، جاء فعٌؾ ماضل، وزيٌد فاطٌؾ وكػُسف، كػُس كقكقٌد معـقٌي مرفقع، وطالمة رفعف الضيؿة، 

 كقكقٌد لزيد مرفقع، وطالمُة رفعف الضؿة.

 صقب أكا أريد أن أسلل إخ، أكت، أكت، ايف، الفاء ل كػُسف ما إطراهبا؟ 

 لقست ضؿقًرا مكصاًل، كعرف أهنا ضؿقر مكصؾ يا؟ 

أن كراجييع الـحييق، ٕن يييذه طؾييقم أساسييقة لؾـحييق، ضييؿا ر مكصييؾة يييا؟ ٓ، ٓ ٓبييد لييؽ 

 دطقاكؽ واجكفادك، أكت لؿ كجكفد، يذا أصؾ ل الـحق، ايف.

ًٓ معقـًا يذه معؾقمة كرركايا كثقًرا، يا، الفاء ميا إطراهبيا ل كػُسيف؟ ييذه  كعؿ، أكا أريد سما

 ما  بكت، كـا ل الؼاطدة كيؾ ضيؿقٍر قؾت لعخ أكا أريد أن أكلكد مع كؽرار الؿعؾقمة  بكت، وٓ

 .كصؾ باسٍؿ ففق مضاف ومضاف إلقفا

 ل محؾ جر. ففـػسف: كػُس كقكقٌد معـقٌي مرفقع، ويق مضاف، والفاء مضاٌف إلق



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 053

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

وإذا ككب العقـ، كؼقل: جاء زيٌد طقـف، وقد كجؿع بقـفؿا جياء زييٌد كػُسيف طقـُيف، إذا أردت 

ل: جياء الؼيقم كؾُفيؿ، ورأييُت الؼيقم كؾَفيؿ، وسيؾؿُت طؾيك الكقكقد الؿبالغة ل الكقكقد، وكؼيق

الؼقم كؾِفؿ، أؤكد بلجؿع، كؼقل: جاء الؼقُم أجؿعقن، ورأيُت الؼقم أجؿعقـ، وسيؾؿُت طؾيك 

 الؼقِم أجؿعقـ، ففذا يق الكقكقد الؿعـقي، والؾػظل.

ميـ اسيٍؿ، أو  ، ويق البدل، البدل، قال: باُب البدل، إذا أبيدل اسيؿٌ اهةابُع اهسابع ٗٓ٘ اول 

 فعٌؾ مـ فعٍؾ كبعف ل جؿقع إطرابف، واض  أكف لؿ يعرف البدل، ولؽـف ذكر حؽؿف.

صقب، البيدل يحكياج إليك كعرييػ، مياذا ييراد بالبيدل؟ البيدل، البيدل يؼقليقن ل كعريػيف، 

البدل: يق آسُؿ الؿراد بالحؽؿ، يق آسؿ الؿؼصقد بالحؽؿ، ييؿ آسيؿ الؿؼصيقد حؼقؼيًة 

 ا يق البدل.بالحؽؿ، يذ

فنذا قؾـا مثاًل، لق قؾت لؽؿ مثاًل: أكؾُت الكػاحَة، فعٌؾ وفاطؾ ومػعقل بف، أكؾُت الكػاحيَة، 

ماذا كػفؿقن؟ أين أوقعت إكؾ طؾك الكػاحة، يعـل أكؾكفا الكػاحة، فينذا قؾيت أكؾيُت الكػاحيَة 

ؽؿ؟ يعـيل بالػعيؾ، كصػفا، فحقـمٍذ إكُؾ واقع طؾك الكػاحة، أم طؾك كصػفا؟ ما الؿيراد بيالح

الػعييؾ يييذا وقييع طؾييك ميياذا؟ طؾييك الكػاحيية، أو طؾييك الـصييػ؟ طؾييك الـصييػ، يييذا الؿييراد 

بالؿعـك، ٓ شؽ أن إكؾ وقع طؾك الـصػ، ليقس طؾيك الكػاحية، لؽيـ ميـ حقيث اخطيراب 

الصـاطل سكؼقل: أكؾُت الكػاحة أكؾ فعؾ والكاء فاطؾ والكػاحة كؼقل: مػعقل بيف، والؿػعيقل 

ذي وقع الػعؾ طؾقف، حقثؿا وقيع طؾقيف حؼقؼية، لؿياذا؟ لقجيقد البيدل، أكؾيُت الكػاحية بف يق ال

 كصػفا، البدل يق الؿراد بالحؽؿ حؼقؼًة.

ولؿاذا ذكر الؿبدل مـف؟ يعـل الكػاحة، لؿاذا ُذكر يذا أسؾقب بالغل، ييذه بالغية، يعـيل 

 يارة، بيؾ الكـبقيف، أكؾيُت البدل داخؾ ل البالغة، أكؾُت الكػاحة كصيػفا، يعـيل ميا ييل كرييد اخ

الكػاحَة كصػفا، أكؾت الكػاحة كصػفا،  ؿ فقف شلء ميـ إ يارة، والكـبقيف، وييل كؼيقل قيرأُت، 

قرأُت الؽكاَب، يؾ قرأت فك  الباري؟ قرأُت الؽكاب، لؿ كػفؿ، قرأت الؽكياب كيؿ مجؾيد ميا 

قيد يؽيقن كاب، يعـل شاء اهلل؟  ؿ قرأُت الؽكاب الجزء إول مـف، طادي يعـل قؾت قرأت الؽ



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 054

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ل َضْرٍب ُمعقَّـ.

كثقرة جًدا، ففذا يق البيدل، وكيلن كؼيقل: بـقيُت البقيَت الطيابؼ إول مـيف، طـدكا أغراض 

كلن كؼقل: أطجبـيل زييٌد خطقكيف، الكيل أطجبكيؽ الخطيقة، وإكؿيا قيدمت زييد لقؽيقن كؿفقيًدا 

طقكيف، أطجبـيل أطجيب وكقصمًة لؿا كرييد ل الحؼقؼية، ولفيذا كعيرب وكؼيقل: أطجبـيل زييٌد خ

فعؾ، ويياء الؿيكؽؾؿ مػعيقل بيف، وزييٌد فاطيؾ، أطجبـيل زييٌد، وخطقكيف بيدل ميـ زييد، مرفيقع 

 وطالمة رفعف الضؿة، ويق مضاف والفاء مضاٌف إلقف، ويؽذا.

أما حؽؿيف فؼيال: إذا أبيدل اسيٌؿ ميـ اسيٍؿ، أو فعيٌؾ ميـ فعيٍؾ كبعيف ل جؿقيع إطرابيف: ٕن 

 ؿ ذكر أقسام البدل، فؼال: ويق طؾك أربعِة أقسام، بيدُل الشيلء  أوضحـا أن البدل مـ الكقابع،

مـ الشلء، وبدُل اليبعض ميـ الؽيؾ، وبيدُل آشيكؿال، وبيدُل الغؾيط، كحيق ققليؽ: قيام زييٌد 

 رأييُت  :أخقك، وأكؾُت الرغقػ  ؾثف، وكػعـل زيٌد طؾؿف، ورأييُت زييًدا فرسيف، أردت أن كؼيقل

 زيًدا مـف.فغؾطَت فلبدلت الػرس، 

لبدل أربع أكقاع كؿا ذكرت، أربعُة أكقاع اليذي يبيقـ ويحيدد ييذه إكيقاع ييق العالقية وا

بقـ البدل والُؿبدل مـف، اكظر ما العالقة بقـ البدل والُؿبيدل مـيف، فينذا قؾيَت جياء زييٌد أخيقك، 

جاء زيٌد أخقَك، صقب، قد أققل لؽؿ أكا أن دخؾ اخكسان ميثاًل، فيلققل: جياء زييٌد، زييٌد وإن 

ن طؾؿ إٓ أكف قد يشقع بسبب آسكعؿال، ٓ بسبب الؾػظ والؾغة، قد يشيقع: ٕن إصيؾ ل كا

العؾؿ أن يؿقز الشلء طـ مشاهبف، يعـل زيد يؿقز القلد طـ إخقاكف، ما يؿقز القلد طـ غقره ميـ 

أيؾ البؾد مثاًل، ٓ يؿقز الشلء طـ مشاهبف، وإشيقاء الكيل كشياهبف إخقاكيف، سيؿقت ييذا زييد، 

خقه محؿد، والثالث طبد اهلل ويؽذا، لؽـ صقب، الجقال أيًضا قد يسؿك أحد أوٓده أيًضيا وأ

 زيد، والبقت الثالث والرابع قد يسؿك زيد لقؿقزه طـ بؼقة إخقاكف، فؼد يشقع ل يذا البقت.

فنذا قؾت لؽ: جاء زيٌد أخقَك، يق لؿ يػفؿ مـ جاء حكيك قؾيت أخيقك، إًذا ميا الؿؼصيقد 

ء أخقك؟ وزيد ذكرت كقصمًة وكؿفقًدا، ولفذا أقيقل أخيقك ٕن ييق الؿؼصيقد بجاء أخقك، جا

بالحؽؿ، لؽـ ما العالقة بقـ أخقك وزيد؟ يؾ أخيقك بعيض زييد؟ وٓ ييق ييق؟ ييق ييق، أكيا 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 055

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 أققل بدل الشلء مـ الشلء، ويسؿك البدل الُؿطابؼ.

الؽكياب أوليف،  صقب، فنذا قؾت: أكؾُت الكػاحَة كصػفا، أو أكؾُت الرغقػ  ؾثيف، أو قيرأُت 

ما العالقة بقـ الكػاحة وكصػ الكػاحة، يا؟ طالقية جز قية بعضيقة، ويسيؿك بيدل اليبعض ميـ 

 الؽؾ، أو بدل الجزء مـ الؽؾ.

صقب، فنذا قؾت أطجبـل زيٌد خطقكف، ما العالقة بقـ زيد والخطيقة؟ صبًعيا ليقس زييد ييق 

ة، وٓ جز قية يسيؿك البيدل الخطقة، ولقست الخطقة جزء مـ زيد، فنذا ليؿ كؽيـ العالقية كؾقي

حقـمٍذ بدل اشكؿال، كلن كؼقل أطجبـل زيٌد خؾؼف، أو حسـف، أو صقكف، أو طؾؿف، أو كالميف، أو 

خطبكف، يذه إشقاء لقست جيزًءا ميـ زييد، فينذا قؾيت أطجبـيل زييٌد وجفيف، ييذا اشيكؿال، أو 

 بعض، يذه بعض، يذه بعض، كعؿ.

يحكاج الؽالم الؿركجؾ: كلن كخطل كغؾيط، كرييد والـقع الرابع يق بدل الغؾط، ويذا إكؿا 

أن كؼقل لزمقؾؽ مثاًل أططـل قؾًؿا، أخطيلك، فؼؾيت أططـيل كلًسيا قؾًؿيا، كرييد أن كؼيقل قؾًؿيا، 

لؽـ الـكقجة الكل خرج هبيا الؽيالم أططـيل كلًسيا قؾًؿيا، أططـيل كلًسيا، صبًعيا كلًسيا مػعيقل بيف 

ففذه ييل أكيقاع البيدل، وييق آخير الؽيالم باخطراب، وقؾًؿا كؼقل: بدل مـ كلس، بدل غؾط، 

 طـ الكقابع، وكـكفل مـ الكقابع.

وهبذا كؽقن اككفقـا طـ الؽالم طؾك مجؿقطة إسؿاء الكل طرفـا أن طيدديا سيبعة، وييل 

الػاطؾ، وكا بة، والؿبكدأ وخربه، واسؿ كان وأخقاهتا، وخيرُب إن وأخقاهتيا، والكقابيع إربعية، 

 .؟ سْؾ ـ طـده سمالمَ 

 كعؿ؟ فة.رِ عْ محؿد: مَ  ْد حاضّسا؛ذلٌ

ـيل أو ُجؿيع صيار كؽيرة: كعيؿ ٓ ُيجؿيع إٓ الـؽيرة... إييف كعيؿ ؿ إذا  ُ َؾيمحؿد إذا ُ ـل: العَ 

كعرفت بلل، إذا حذفت أل كؽقن كؽرة؟ لق قؾت: رأييت محؿيديـ: صيارت كؽيرة، ٕن رأييت 

 مجؿقطة مـ الرجال اسؿفؿ محؿد محؿد محؿد.

 ؿحت.ارفع صقكؽ لق س، كػضؾ ؟كعؿ



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 056

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 صّ٘تا هرّٙرا: مسلُ ... صقب، ٓ: صّ٘تا هرّٙرا مسلُ 

 .فعؾ وفاطؾ :مسلُ 

 .مػعقل بف ٗصّ٘تا:

كعت صػة، وإكؿا سؿع أكت كريد سؿع الكل مـ أخقات ضـ: ٓ، سيؿع الكيل ميـ  ٗهرّٙرا:

أخقات ضـ ٓ كؽقن مـ أخقات ضـ إٓ ل أسؾقب معقـ كإسؾقب الؿذكقر يـيا ل... كعيؿ 

إحاديث: سيؿعكف يؼيقل، سيؿعت زييًدا يؼيقل كيذا وكيذا، فقيرى ابيـ آجيروم أن  الكل ل كحق

 سؿع يذا اسؿ مػعقلقـ... كؽؿؾ إن شاء اهلل بعد الصالة.

 واهلل أطؾؿ.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.

 

 

 

 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 057

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 

 الذرس الثبهي
 

¢ 

لصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد: وطؾييك آلييف وأصييحابف الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، وا

 أجؿعقـ، أما بعد... فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاكف. 

 ،-اهلل رحؿية طؾقيف–ففذا يق الؿجؾس الثامـ مـ مجالس شرح أجرومقة ٓبـ آجيروم 

 :طؾقفا الكؿريـات بعض بسرطة كلخذ ولعؾـا السبعة، الؿرفقطات مـ أن اككفقـا وقد

  ةٍ ﴿: -وكعالك سبحاكف–ققلف فػل ـُ ُأْوُلقا ُققَّ  .[33الـؿؾ:] ﴾َكْح

ةٍ ﴿كعؿ يا شباب يا... أطرب  ـُ ُأْوُلقا ُققَّ ُّ... ﴾َكْح : مبكيدأ ل محيؾ رفيع... خيربه؟ ميا َُِخ

ُِٗه٘اخربه؟ خربه:  ٕٝ : مرفقع وطالمة رفعف القاو، ويق مضاف، وُأ ٖ٘  : مضاف إلقف... أحسـت.ُا

 :[2اخخالص:] ﴾َؿدُ اهلُل الصَّ ﴿ صقب 

 أيًضا مبكدأ وخرب.

 ْؿُس َكْجِري﴿: صقب لق قؾـا  [38يس:] ﴾الشَّ

ٌُِظ َتِذِسٜ؛يا...   أطرب...  اهٖػ

ٌُِظ : فعٌؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف الضيؿة الؿؼيدرة، أييـ فاطؾيف؟ َتِذِسٜ: مبكدأ، واهٖػ

ٌُِظمسكرت كؼديره يق، وأيـ خرب  ـل الجؿؾية الػعؾقية الؿؽقكية ؟ الػعؾ والػاطؾ الؿسكرت: يعاهٖػ

 مـ الػعؾ كجري، وفاطؾف الؿسكرت فقفا.

  :ٓى املطذد ٗاضْع؟صقب لق قؾـا يا أخل أطرب   

خيربٌ مرفيقع، ٗاضـْع:  مبكيدٌأ مرفيقع،  املطذد:حرف اسكػفام ٓ محؾ لف مـ اخطراب،  ٓى:



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 058

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 جعؾـا الؿسجد مبكدًأ ٕكف لؿ ًيسبؼ بعامؾ: يؾ: حرٌف يامؾ لقس طاماًل.

عربقكف ططػ بقان، ٓ: ططػ بقان بيس طياد يحكياج إليك كػصيقؾ، فبعيد اليدرس إن ذا يُ ي

 شاء اهلل أفصؾ لؽ إذا شمت إن شاء اهلل.

  :ٗددت اهِخ٘ ضّٔوا:صقب: يؼقل   

 يا مـ ُيعرب كػضؾ صاحب الـظارات... أطرب: وجدت الـحق سفاًل...

 فعؾ وفاطؾ.  ٗددت:

مػعييقل بييف  يياٍن: ٕن وجييدت مييـ أخييقات  :ٗضــّٔوامػعييقٌل بييف أول،  اهِخــ٘ ضــّٔوا: اهِخــ٘:

 ضــت.

 ﴿ ًًة َواِحَدة  [203البؼرة:] ﴾َكاَن الـَّاُس ُأمَّ

َْ ِٖاُع: فعٌؾ ماضل كاسخ، َكا ّٝ  : اسؿفا مرفقع، الخرب؟ اه َٗأحـَد  ّٞ ًٖـ ِٖاُع ُأ َْ اه ّٞ : الخيرب َكا ًٖـ : ُأ

ّٝخرب كان مـصقب،  ّٝ: صػة كعت ٕمة، َٗأحَد َٗأحَد  ّٞ ًٖ  : كعت صػة ٕمة.َّٝٗأحَد: ُأ

  :[003آل طؿران:] ﴾َلْقُسقا َسَقاءً ﴿قال كعالك 

ُِٚظ : فعٌؾ ماضٍل كاسخ مبـل طؾك الػك  الؿؼدر، اسؿف واو الجؿاطة: اسؿف مرفيقع أو ل َه

َ٘ا١ّمحؾ رفع؟ ل محؾ رفع ٕكف مبـل، والخرب   مـصقب وطالمة كصبف الػكحة. َض

  :[6الؽفػ:] ﴾َلَعؾََّؽ َباِخٌع َكْػَسَؽ ﴿قال كعالك 

 : خربيا مرفقع.َبألْعاسؿفا ل محؾ كصب،  ٗاهلا :مـ أخقات إن،  هلى:

  :[97الؿا دة:] ﴾َجَعَؾ اهلُل اْلَؽْعَبَة اْلَبْقَت اْلَحَراَم قَِقاًما لِؾـَّاسِ ﴿لق قؾـا 

 ...﴾َجَعَؾ اهلُل اْلَؽْعَبَة اْلَبْقَت اْلَحَراَم قَِقاًما لِؾـَّاسِ ﴿كلمؾقا فقف... 

َُٕد ِٖـاِعو   : ماذا جعؾ؟ جعؾ الؽعبة الكل يل البقت الحرام، جعؾفا ماذا؟ َلَى اهوَّ ًّـا ٔهو َٚا ٓ ٔا

ِٖـاِع... بد أن كػفؿ الؿعـك لؽل كعرف اخطراب،  ًّا ٔهو َٚا ََ ٔا َِٚ  اِهَخَسا َٞ اِهَب ُٕ اِهَلِلَب كعيرب  َدَلَى اهوَّ

 كػضؾ...

ُٕ سيؿ : فعٌؾ ماٍض كاسيخ ميـ أخيقات ضيـ، فاطؾيف: اَدَلَى َٞ ، والؿػعيقل إول: اهوَّـ ، اِهَلِلَبـ



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 059

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ًّاالؿػعقل الثاين: يعـل جعؾفا ماذا؟  َٚا  : ٓ بد أن كل:ي بإركان  ؿ كعرب البقاقل...ٔا

ُٕ: فعٌؾ ماٍض، واسؿ فَذَلَىإًذا  َٞ  : الػاطؾ، جعؾ مياذا؟ جعيؾاهوَّ : مػعيقل أول، صيب اِهَلِلَبـ

ًّا جعؾفا ماذا؟ جعؾفا َٚا  صقب كعرب أن الباقل...: مػعقل  اين... ٔا

َِٚ البقت الحرام:  َٞ اِهَب ُٕ اِهَلِلَب َٞ   : الؽعبة الؿػعيقل بيف أول: َدَلَى اهوَّ ُٕ اِهَلِلَبـ ِٚـ َ ، َدَلـَى اهوَّـ : اِهَب

ََ  بدل كؾ مـ كؾ، الؽعبة يل البقت،  ِٚـَ  اِهَخـَسا ََ : اِهَب : كعيت صيػة... أحسيـت صقيب ميا اِهَخـَسا

 شاء اهلل.

 :اخلطٚب ا٘هٕ بوْٚغ 
مـ ُيشيارك يـيا ييا شيباب... يـياك ييا شيباب... الخطقيب ققليف بؾقيٌغ... ييا ييا شيباب... 

 كػضؾ.

: مبكدٌأ  اٍن مرفقع: ٕكؽ ميا أخيربت طيـ الخطقيب بلكيف ا٘هٕمبكدٌأ أول مرفقع،  اخلطٚب:

: خيرب الؿبكيدأ إول: ا٘هٕ بوٚـغْ خرب الؿبكدأ الثاين ققلف، وجؿؾة  ٗبوْٚغ:ققلف، فؼقلف مبكدأ  اين، 

 أحسـت.

ٓ، كػضؾ يا شقخ: الخطقب ققلف بؾقٌغ، ٓ أكت الؿعـيك اليذي كرييده أن كخيرب طيـ الؼيقل 

بلكف بؾقغ، ولفذا يؽقن بؾقغ خرب الؼقل... صقب أكت أخربت طـ الخطقب بلكف ماذا؟ بلكيف ققليف 

 بؾقغ، فـحـ كلخذ بإمقر الؼريبة، ما الكؽؾػات الؾػ والدوران كشابف ل الشروح الؿكقسعة.

 ق قؾـا: ل﴿ 
ِ
 [61الـؿؾ:] ﴾َأإَلٌف َمَع اهلل

ٕٔ.كريد أيدي جديدة يا شباب... كػضؾ:  ًََع اهوَّ  ْٕ  َأإَه

ْٕحرف اسكػفام ٓ محؾ لف مـ اخطراب،  اهلٌصٝ: ٕٔ : مبكدأ ٕكف لؿ ُيسبؼ بعامؾ، إَه : ًََع اهوَّـ

 أ.يذا ضرف ويق مضاف، ولػظ الجاللة مضاٌف إلقف، وشبف الجؿؾة خرب الؿبكد ًع:

ـَ ُييْؿ ِطَبياُد ﴿يـاك أيًضا آيات أخرى، صب كؼػ مثاًل طـد ققليف:  يِذي َوَجَعُؾيقا اْلَؿال َِؽيَة الَّ

ـِ إَِكاً ا ْحَؿ َوَجَعُؾيقا اْلَؿال َِؽيَة ﴿: أيًضا كلمؾقا ل الؿعـك، يكحدث طـ الؽػار: [09الزخرف:] ﴾الرَّ

ـِ إَِكاً ا ْحَؿ ـَ ُيْؿ ِطَباُد الرَّ ِذي  .﴾الَّ



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 061

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

َٞ ، فيليـ الؿػعيقل إول؟ َدَلُوـ٘ا ـ أخقات ضـ، فاطؾفيا: واو الجؿاطية: : مَدَلُو٘ا ٌَد٢َٔلـ ، اِه

َُاّثاوالؿػعقل الثاين:   : صػة كعت.ٗاهرّٙ: يعـل جعؾقيؿ إكاً ا، ِإ

  :ـَ ﴿قال كعالك ـْ َكْبَرَح َطَؾْقِف َطاكِِػق  [90صف:] ﴾َل

: ُـحح ح؟ أميا اسيؿ : مـصيقب بؾيـ: ماشيل، أييـ اسيؿ كيربح وخيرب كيربَُِبـَسحَ : كاصيبة، هّ

 خرب. عاكف :فضؿقر مسكرت: أي لـ كربح كحـ، 

 ﴿ ٌ[4الؿـافؼقن:] ﴾َكَلكَُّفْؿ ُخُشٌب ُمَسـََّدة 

مـ أخقات كان أم إن؟ مـ أخقات إن: كـصب الؿبكيدأ وكرفيع الخيرب، أييـ اسيؿفا؟  كلْ:

كلكيف  :ٗاخلـح ، يذا اسؿفا ل محيؾ كصيب، امسٍٔ: ٍٓ اهضٌ كلهنؿ: ٓ اسؿفا كلهنؿ خشٌب: 

 : صػة: أحسـت.ًطِدٝماذا؟ خشب، 

 الؽيالم ميـ -اهلل رحؿيف–يؽػل: لــكؼؾ بعد ذلؽ إلك مـصقبات إسؿاء، بعيد أن اككفيك 

 وكؽؿؾفيا بعضفا كشرح لعؾـا إسؿاء: مـصقبات إلك سقـكؼؾ السبعة إسؿاء مرفقطات طؾك

 . صقب.....الخؿسة الؿػاطقؾ مـ إقؾ طؾك كـكفل لعؾـا الغد، ل اهلل شاء إن

ٌَا١ٔ.زا–ااي  ُِِصَ٘بأت َاِهَلِض ًَ  ٕ اهلل: َباُب 
يعـييل الؿقاضييع الكييل يؽييقن فقفييا حؽييؿ آسييؿ: الـصييب، وكـكبييف إذا كييان آسييؿ حؽؿييف 

الـصييب ويييق معييرب كؼييقل: مـصييقب، وإن كييان مبـًقييا كؼييقل: ل محييؾ كصييب، ويييق يؼييقل: 

 مـصقبات إسؿاء: يعـل مـ باب الكقسع.

ُِِص ٌَ َٞ َعَػَس.ثٍ ااي: َاِه ٌَِط  َ٘باُت َل
لق طددهتا ٓككفت خؿسة طشر: إما أن كزيد وإما أن كـؼص بحسب الكػصيقؾ واخجؿيال، 

 لؽـ لـ كؽقن خؿسة طشر لقست يذه مشؽؾكـا.

َماِن، َوَضْرُف َاْلَؿَؽاِن، َواْلَحياُل، َوالكَّْؿقِقيزُ  : َاْلَؿْػُعقُل بِِف، َواْلَؿْصَدُر، َوَضْرُف َالزَّ
َ

، قال: َوِيل

ـْ َأْجؾِِف، َواْلَؿْػُعقُل َمَعُف، َوَخَبيُر َكياَن َوَأَخَقاكِ 
، َواْلُؿـَاَدى، َواْلَؿْػُعقُل مِ َٓ َفيا، َواْلُؿْسَكْثـَك، َواْسُؿ 

 َواْلَبَدُل. َواْسُؿ إِنَّ َوَأَخَقاكَِفا، َوالكَّابُِع لِْؾَؿـُْصقِب، َوُيَق َأْرَبَعُة َأْشَقاٍء: الـَّْعُت َواْلَعْطُػ َوالكَّْقكِقدُ 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 060

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

الؿفؿ كـكفل لخؿسة طشر كزيد أو كـؼص، ففذه يل الؿـصقبات: واض  أن الؿـصيقبات 

ٙق٘هـْ٘  أكثر مـ الؿرفقطات، والؿجرورات كؿيا سيقل:ي  ال ية: يعـيك أن إكثير الؿـصيقبات، 

َٚع اهلسبٚـٞ؛   ِٔ ًَ مفقيع: ييق الطرييؼ القاسيع: يعـيل أوسيع الطيرق، أكثير الؽيالم طـيد أْ: اهِصب 

يجري طؾك الـصب، وذلؽ أن طالمة الـصب إصؾقة الػكحة ويل أخيػ الحركيات،  العرب

 فلرادوا أن يؽقن أكثر كالمفؿ طؾك الخػقػ.

الؿـصقبات يا إخقان ليق كلمؾـيا فقفيا لقجيدكا أن أكثير الؿـصيقبات ل الحؼقؼية ييل ققيقٌد 

ـ دون ققيقد فيال كيل:ي طؾك الػعؾ، ققد، يل قققٌد طؾك الػعؾ، إذا أدرت أن كل:ي بالػعؾ مطؾًؼا م

جاء محؿٌد، جؾس محؿٌد، ذيب محؿٌد: خالص فعؾ وفاطيؾ، وأخيربت طـيف بلكيف  تق٘ي:هبا: 

 ذيب إخباًرا مطؾًؼا.

إذا أدرت أن كؼقييد الػعييؾ ببقييان زماكييف: صقييب ذيييب محؿييٌد مكييك؟ أدرت أن كبييقـ زمييـ 

 أو هناًرا. الذياب كل:ي باسؿ مـصقب: كؼقل: ذيب محؿٌد صباًحا، أو مساًء، أو لقاًل، 

لق أردت أن كبقـ سبب الذياب: لؿاذا ذيب؟ كل:ي باسؿ مـصيقب، كؼيقل: ذييب محؿيد 

 خقًفا مـل، ذيب محؿد صؾًبا لؾعؾؿ.

لق أردت أن كبقـ حالة محؿيد وقيت الػعيؾ: حالكيف، يقمكيف: كؼيقل: ذييب محؿيٌد خا ًػيا، 

 مسرًطا، راكًضا: ويؽذا.

عؾ، فنذا أردت أن كؼقد الػعؾ كيل:ي هبيا، وإذا ففذه إسؿاء الؿـصقبة أكثريا قققٌد طؾك الػ

 لؿ كرد أن كؼقد الػعؾ فنكؽ كل:ي بف طاًما مطؾًؼا وٓ كذكر شقًما مـ يذه إسؿاء الؿـصقبة.

ويييذه إسييؿاء الؿـصييقبة إذا أردت أن كعييرف إطراهبييا: إذا أدرت أن ككبييقـ أن كؽشييػ 

ػعؾ، يكبيقـ ويـؽشيػ بؿعرفية طالقكفيا إطراهبا: فنن إطراهبا يـؽشػ ويكبقـ بؿعرفة طالقكفا بال

ًٓ مكؽؾًػا لؽـ لقبقـ يذه الحؼقؼة، لق قؾـا مثاًل: ًٓ طؾك ذلؽ: وإن كان مثا  بالػعؾ، وكذكر مثا

 :ًّا غدّٙدا ًّا هٕ إكسا ََ املطذٔد احرتا ََ أًا  أكسَ اهطاهُب اوضةاَذ اهٚ٘
ػعؾ يق سيقد ومؾيؽ : يعـل اخكرام، يذا الذي طـدكا، خالص الأكسَالػعؾ الذي طـدكا: 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 062

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 الجؿؾة، كؾ ما بعده يـؽشػ بف.

 ما العالقة بقـ الطالب واخكرام؟أكسَ اهطاهب: 

 الطالب فاطؾف: يق الذي فعؾ اخكرام، الطالب فاطؾ.

 ما العالقة بقـ إسكاذ واخكرام؟ اخكرام وقع طؾقف: مػعقٌل بف. أكسَ اهطاهب اوضةاذ:

 قة بقـ اخكرام والققم؟ زماكف، إًذا ضرف زمان.ما العالأكسَ اهطاهب اوضةاذ اهَٚ٘: 

أمام الؿسجد يذه البؼعة، يذا الؿؽان: ما العالقية  أكسَ اهطاهب اوضةاذ اهَٚ٘ أًاَ املطذد:

 بقـ يذا الؿؽان واخكرام؟ مؽاكف، ضرف مؽان.

ًّا هٕ: ميـ ما العالقة بقـ اخكرام وآحرتام؟ سيببف، طؾكيف اليذي  أكسَ اهطاهب اوضةاذ احرتا

أجؾف ُفعؾ اخكرام، إًذا مػعقٌل ٕجؾف أو مـ أجؾف، إًذا العالقة بقـ يذا الؿـصيقب وبيقـ الػعيؾ 

 يل الكل كؽشػ اخطراب. 

ًّا غدّٙدا؛بؼل  ًّا غدّٙدا: أكسَ اهطاهب اوضةاذ إكسا ُيعربقكيف مػعيقل مطؾيؼ، صيب لؿياذا  إكسا

ًٓ مطؾًؼا؟  ٓ٘ أضٔى املفاعٚى؛ ٓ٘ املصـدز املِصـ٘ب بلـد    املفل٘ي املطوا ًّ حٚح اهةلسٙف ُيعربقكف مػعق

 يؾ يـاك طالقة بقـ إكراًما وأكرم أم ٓ؟السؤال: لؽـ لؿاذا سؿقه مػعقٌل مطؾؼ؟  فلوٕو

ما ل طالقة بقـ اخكرام واخكرام! أكا أققل ل طالقة وٓ ما ل، ما سللكؽ ما يل العالقية، 

 ل طالقة ٓ شؽ.  يؾ يـاك طالقة بقـ إكراًما وأكرم وٓ ما ل طالقة؟

صقيب ميا كييقع ييذه العالقيية؟ ييؾ يييل طالقية خاصية مؼقييدة بحيرف جيير؟ يعـيل إسييكاذ 

مػعقٌل اخكرام بف؟ ٓ، يؾ يق مػعيقٌل اخكيرام ل زماكيف؟ مػعيقل اخكيرام ل مؽاكيف؟ مػعيقل 

 اخكرام مـ أجؾف؟ ... ما ل، ومع ذلؽ بقـفؿا طالقة، بقـفؿا مطؾيؼ طالقية: ٕن إكراًميا مصيدر

 ًٓ أكرم: أكرم ُيؽرم إكراًما، فبقـفؿا طالقية: لؽـفيا طالقية مطؾؼية، مطؾيؼ طالقية: فسيؿقه مػعيق

 فاملفل٘ي املطوا ٓ٘ املصدز املِص٘ب بلد فلوٕ.مطؾؼ، 

 :فإذا او : اضةركست ٗاملصباَح 
يؾ اسكذكر معؽ؟ يسكذكر الؿصباح؟ ٓ: إًذا فالقاو لقسيت طاصػية، صيار اسيؿ  املصباح:



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 063

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

لؿـصييقب يـؽشييػ كقطييف مييـ طالقيية بالػعييؾ، مييا العالقيية بييقـ الؿصييباح مـصييقب، آسييؿ ا

وآسكذكار؟ ُفِعيؾ آسيكذكار طؾيك الؿصيباح؟ ل الؿصيباح؟ ميـ أجيؾ الؿصيباح؟ ٓ، ُفِعيؾ 

آسكذكار بؿصاحبة الؿصباح، بؿصاحبكف يعـيل بؿعقكيف، فـؼيقل: مػعيقٌل معيف: يعـيل مػعيقٌل 

 عقل معف... ويؽذا.آسكذكار بؿعقكف، مع وجقده، فُقسؿقكف مػ

 فاآلْ ذكسُا املفاعٚى اخلٌطٞ:  
  .الؿػعقل بف 

 .والؿػعقل فقف: يعـل ل زماكف أو ل مؽاكف: ضرف زمان أو مؽان 

 .والؿػعقل لف: يعـل مـ أجؾف 

 .والؿػعقل معف 

 .والؿػعقل الؿطؾؼ 

ليؿ  ٕكـا شرحـايا أن كريد أن كؼرأيا، وأن كشرحفا مـ كالم ابـ آجروم: مع أكيف فرقفيا،

 يذكريا مركبة، وكان إفضؾ لق ذكريا مركبة.

 :  فؼال بف الؿػعقل طؾك بالؽالم -اهلل رحؿف–فبدأ 

.ٕٔ ٌَِفُلِ٘ي ٔب  َباُب َاِه
ََٗزٔكِبُ  َاِهَفَسَع. ِّٙداو  َ٘ َضَسِبُ  َش َُِخ ٕٔ َاِهٔفِلُىو  ََٙقُع ٔب ُِِصُ٘بو َاهَّٔرٜ  ٌَ ٍُ َاِه َ٘ َأهاِض ُٓ َٗ 

ُِِصُ٘ب؛َافعرف الؿػعقل بف بلكف:  ٌَ ٍُ َاِه أي أن الؿػعقل بف يؽقن اسًؿا، الؿـصقب: ييذا  ٔهاِض

ِٙـّدا   : يعـل الذي يؼع طؾقف الػعؾ، َالَِّذي َيَؼُع بِِف َاْلِػْعُؾ حؽؿف،  َ٘ َضـَسِبُ  َش : الػعيؾ اليذي طـيدكا َُِخـ

الضرب، إًذا يـاك ضارب ومضروب، يـاك ضارب فعؾ الضرب ويق الؿكؽؾؿ، والذي يعقد 

ؿ مـ الجؿؾة الكاء: فالكاء فاطؾ، والؿضروب ويق الذي وقع طؾقف الضيرب: زييًدا، إلك الؿكؽؾ

 فزيًدا مػعقٌل بف. 

الػعؾ الذي طـدكا الركقب، يـياك راكيب ومركيقب، الراكيب ييق الػاطيؾ  ََٗزٔكِبُ  َاِهَفَسَع:

قب: ويق الؿكؽؾؿ، كعقد إلقف الكاء، فالكاء فاطؾ، والؿركقب الؿػعقل بف الذي وقيع طؾقيف الركي



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 064

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 الػرس، فالػرس مػعقٌل بف... ويؽذا.

 فاملفل٘ي بٕ ٓ٘ االضٍ اهرٜ ٙدي عوٟ ًّ ٗاع اهفلى عوٕٚ.
الػعيؾ وقيع طؾيك ميـ؟  ميلّ أْ ُق٘ي أّٙضا: املفل٘ي بٕ ٓ٘ د٘اْب هق٘هم: ًّ ٗاع اهفلى عوٕٚ؟

 فنذا جاءك فعؾ فاسلل يذا السمال كؿا سللت مـ قبؾ طـ الػاطؾ.

 ب:فةح ذلٌْد ابى اوٚى اهبا 
: فاطيؾ، صيب الػيك  وقيع طؾيك مياذا؟ طؾيك ذلٌـد يذا الػعؾ، صب مـ الذي فك ؟  فةح:

 الباب مػعقل بف.

 :شزت ابى أٙاَ ًع صدٍٙا هٛ شًّٚوا عصّٙصا 
الػاطؾ الؿكؽؾؿ: إًذا الػاطؾ الكاء، طؾك الزا ر الؿكؽؾؿ، صيب الؿيزور: زميقاًل: زرت  شزت:

جاءك فعؾ كسلل طـ الػاطؾ وكسلل طيـ الؿػعيقل يق الؿػعقل بف... ويؽذا إذا  شًّٚوا:زمقاًل، 

 بف.

 :ٍٙاسأت غػٍ٘ع ٗتلًى اهقس ْ اهلس 
، ل قارئ ومؼروء، الؼارئ: الؿكؽؾؿ: قرأت، صب والؿؼيروء: الؼيرآن: مػعيقل اسأالػعؾ 

 بف... ويؽذا.

ٌَْس. ًُِض َٗ ْٓٔسو  ِْ َظا ٌَا َ٘ ٔاِط ُٓ َٗ  ثٍ ااي ابّ  دسَٗ: 
ن مييـ إسييؿاء الظييايرة: كؿييا سييبؼ: ضييربت زيييًدا، ُيريييد أن يؼييقل: إن الؿػعييقل بييف يؽييق

 ركبت الػرس، قرأت الؼرآن، فكحت الباب.

أحيب: فعيؾ مضيارع، أحبيؽ: الػاطيؾ أكيا،  أحبموويؽقن مضؿًرا: أي ضؿقًرا، كؼقلؽ: 

 أحبؽ أكا: ضؿقر مسكرت، والؿػعقل بف: كاف الؿخاصب.

ف الخطيياب، الػاطييؾ الػاطييؾ كيياء الؿييكؽؾؿ، والؿػعييقل بييف: كييا زأٙةــم؛لييق قؾييت مييثاًل: 

 والؿػعقل بف ضؿقران مكصالن.

مييـ الييذي أحييدث اخطجيياب؟ زيييٌد فاطييؾ، صقييب  أعذــبين شٙــْد؛ومثييؾ ذلييؽ أن كؼييقل: 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 065

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

اخطجاب وقع طؾك مـ؟ طؾك أكا الؿيكؽؾؿ، اليذي يعيقد إليل ميـ الؽيالم القياء: يياء الؿيكؽؾؿ، 

 فالقاء مػعقل بف مؼدم، وزيد فاطٌؾ ممخر.

 قال ابـ آجروم: 

َم ِذْكُرُه.َفالظَّا  ِيُر: َما َكَؼدَّ

 َواْلُؿْضَؿُر: قِْسَؿاِن ُمكَِّصٌؾ، َوُمـَْػِصٌؾ.

 َضَرَبـِل، َوَضَرَبـَا، َوَضَرَبَؽ، َوَضَرَبِؽ، َوَضَرَبُؽَؿا، َوَضيَرَبُؽْؿ، 
َ

َفاْلُؿكَِّصُؾ: اِْ ـَا َطَشَر، َوِيل

، َوَضَرَبُف، َوَضَرَبَفا، َوَضَرَبُفَؿا، َوَضرَ  َـّ .َوَضَرَبُؽ َـّ  َبُفْؿ، َوَضَرَبُف

 يذه الضؿا ر الؿكصؾة.

أن كعقد إلك ما كـا ذكركاه ل الػاطؾ، ل الػاطؾ قؾـيا إن الضيؿا ر الؿكصيؾة كيؿ؟ كسيعة، 

 خؿسة مـفا كقاين: اككفقـا مـفا، كقاين يذ ٓ كؽقن إٓ رفًعا، ومحصقرة ل  ال ة كعاريػ.

... ... ابحثيقا طيـ كؾؿية أخيرى مٓٚـ كؿ بؼل؟ أربعة،  ال ة مـفا مجؿقطية ل ققليؽ: 

يذه  ال ة ضؿا ر خاصية بيالرفع  ٓٚم؛ اهٚا١ ٙا١ املةلوٍو ٗاهلا١ ٓا١ اهغا٢بو ٗاهلا  كا  اخلطاب؛

والجر: آسػ خاصٌة بالـصيب والجير، يعـيل ٓ كؼيع رفًعيا، ييذه الضيؿا ر يياء الؿيكؽؾؿ ويياء 

كؼع مبكدًأ، ٓ كؼع كا ب فاطؾ، ٓ الغا ب وكاف الؿخاصب ٓ كؼع رفًعا: يعـل ٓ كؼع فاطاًل، ٓ 

 كؼع اسًؿا لؽان أو خربًا خن: ٓ كؼع رفًعا، صب ماذا كؼع؟ كصًبا أو جًرا.

 يعـل مثؾ: ككابل، مثؾ: أكرمـل، مثؾ: الؽكاب لل. إذا اوِا: ٙا١ املةلوٍ؛

ع سقاء كان لؾغا ب: ككابف، أو لؾغا بية: ككاهبيا، أو لؾؿثـيك: ككاهبؿيا، أو لجؿيٗٓا١ اهغا٢ب: 

الذكقر: ككاهبؿ، أو الجؿيع لإلكياث: ككياهبـ: ييذه السيكة الؽيؾ سيؿايا الغقبية، لؽيـ إفضيؾ 

وإدق أو كؼقل: ياء الغقبة: أفضؾ مـ ياء الغا ب، كل:ي غا ب، وغا بية، وغيا بكقـ، وغيا بقـ، 

 وغا بات، كؼقل: ياء الغقبة يشؿؾ الجؿقع.

 كرهم كا  اخلطاب: ٙلتٛ ًلِا اهطةٞ.
ٓ كل:ي رفًعا، وإكؿا كل:ي ماذا؟ كصًبا وجًرا، صب الؿـصيقبات  ٓٚمقان أن صب طرفـا يا إخ



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 066

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كؿ؟ أربعة طشر، والؿجرورات كؿا ذكركا وكؿا سقل:ي  ال ة، ومع ذلؽ: يقؽ: ٓ كيل:ي ل كيؾ 

الؿـصقبات وكؾ الؿجرورات، وإكؿا يـحصر إطراهبا ل مـصيقبقـ ومجيروريـ فؼيط، كيل:ي ل 

مجروريـ، ألقست ضؿا ر مكصيؾة؟ كعيؿ ٓ بيد أن ككصيؾ بؿيا  مـصقبقـ مـ إربعة طشر، ول

قبؾفييا، ككصييؾ باسييؿ، أو ككصييؾ بػعييؾ، أو ككصييؾ بحييرف، ففييل ككصييؾ بإسييؿاء وإفعييال 

 والحروف.

ففل مػعقل بف: ولفيذا ذكرييا ابيـ آجيروم ل الؿػعيقل بيف، إذا اكصيؾت  فإذا اتصو  بفلٍى:

و إذا زأٙـ   فؿ، أكيرمفـ، أكيرمؽؿ: مػعيقل بيفبػعٍؾ مثال: أكرمـل، أو أكرمف، أو أكرميؽ، أكيرم
 ٓٚم ًةصوٞ بفلى؛ ًفلْ٘ي بٕ.
اضـٍ  مثؾ: إين، وإكؽ، وإكف، وإهنؿ، وإكؽؿ: فؿاذا يؽقن إطراهبا؟  ٗإذا اتصو  بإْ ٗال٘اتٔا:

 إْ يف ذلى ُصب.

 إّذا هلا إعساباْ يف اهِصب:  
 .إذا اكصؾت بػعؾ: مػعقل بف 

 اهتا ل محؾ كصب.وإذا اكصؾت بنن وأخقاهتا: اسؿ إن وأخق 

 طٚب ٗهلا إعساباْ يف اجلس:
  إذا اكصؾت بحرف جر ففل ل محؾ جر، مثؾ: الؽكاب لل، أو لؽ، أو ليف، أو لفيؿ، أو

 لفـ.

  ،وإذا اكصؾت باسٍؿ: ُمضياف إلقيف: الؼاطيدة ككؽيرر معـيا: ككابيف، ككابيف، ككابيؽ، ككيابل

 ككاهبؿ.

ا كؿييا كييرون طرفـييا إطييراب إًذا ففقييؽ إطراهبييا مـحصيير ل مـصييقبقـ ومجييروريـ، هبييذ

الضؿا ر الؿكصؾة، مع أهنا كثقرة آسيكعؿال ل الؽيالم، وضيبطـايا ييذا اخطيراب الؿـضيبط، 

 احرص طؾك اخطراب الؿـضبط سكضبط بنذن اهلل إطراب أكثر إسؿاء وإفعال الؿضارطة.

 ثٍ ااي زإ اهلل:
َِٗإ َٜو  ٖٙا َٛ ِإ ٔٓ َٗ َِا َعَػَسو  َِِفٔصُى: ٔاِث ٌُ ُٖو       َٗاِه ٖٙـا َِٗإ ّٖو  ٖٙـاُك َِٗإ ٍِو  ٖٙـاُك َِٗإ ٌَـاو  ٖٙاُك َِٗإ ٖٙـأنو  َِٗإ ٖٙـاَنو  َِٗإ ٖٙاَُاو 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 067

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

.ّٖ ُٓ ٖٙا َِٗإ ٍِو  ُٓ ٖٙا َِٗإ ٌَاو  ُٓ ٖٙا َِٗإ َٓاو  ٖٙا  َِٗإ
اهضـٌا٢س املِفصـوٞ   يذه الضؿا ر الؿـػصؾة، الضؿا ر الؿـػصؾة يعـل مـ درسفا ميـ قبيؾ: 

 ما ل ضؿا ر جر، ضؿا ر رفع وكصب. ٓٛ ُ٘عاْ: ضٌا٢س زفعو ٗضٌا٢س ُصبو

إيياي، إيياك، إيياه، وميا كصيرف مـفيا مثيؾ: إيياه، إيايؿيا،  ضٌا٢س اهِصب ٓٛ املبد١ٗٝ بــ إٙـا؛  

إيايـ، وإياَك، إياِك، إياكـ، الضيؿقر الؿبيدوء بيي إييا ييذا ضيؿقر مـػصيؾ: لؾـصيب أو لؾرفيع؟ 

 ػعقل بف.لؾـصب: يذا الؿػعقل بف، إذا رأيت ضؿقر مبدوء بيي إيا: يذا م

، مثؾ: أٜ ضٌ  ًِفصى ال ٙبدأ بـ إٙا فٔ٘ زفعوالضؿا ر الؿـػصؾة إخرى الكل ٓ كبدأ بي إيا: 

أكا، وكحـ، وأكت، وأكِت، وأككؿ، وأككـ، ويق، وييل، وييؿ: ييذه رفيع، ٓ كيل:ي إٓ رفيع، كيل:ي 

 مبكدأ، كل:ي خرب، بس ما كل:ي كصًبا وٓ جًرا.

يياكَ ﴿فؿييـ ذلييؽ: مـييذ أن كسييؿع:  ـُ  إِيَّ يياَك َكْسييَكِعق ٖٙــاَنمييا إطييراب ؛ [5الػاكحيية:] ﴾َكْعُبييُد َوإِيَّ : ِإ

 مػعقل بف، يذه إياك وإخقاهنا مػعقل بف.

َّٓ إِيَّاهُ ﴿ َّٓ َكْعُبُدوا إِ  إياه: مػعقل بف.؛ [41يقسػ:] ﴾َأَمَر َأ

 إياك: مػعقل بف. ال أحب إال إٙان؛

 : إياك: مػعقل بف... ويؽذا.يف اهةخرٙس: إٙان ٗاهغؼ

ففذا يق الؿػعقل بف، خالصة الؿػعقل بف أكف: كؾ اسٍؿ ضاير أو مضؿر دل طؾك مـ وقيع 

 الػعؾ طؾقف.

ًٓ بف؟!السؤال:   بخصقص ضؿا ر الرفع، ويؾ يؿؽـ أْن كل:ي مػعق

ضؿا ر الرفع... ٓ: كقػ ضؿا ر الرفع ما كل:ي مػعيقل بيف، مػعيقل بيف الـصيب، اجلواب: 

ات: قد كل:ي مبكدأ: أكا مسؾؿ، أو خيرب: الؿجكفيد أكيت: لؽيـ يذه ضؿا ر الرفع كل:ي ل الؿرفقط

 ما كل:ي كصًبا وٓ كل:ي جًرا.

 ُِةقى إىل املفل٘ي اهجاُٛ ٗٓ٘: املفل٘ي املطوا:
املفلـ٘ي املطوـا   صقب الؿػعقل الؿطؾؼ يذا أسفؾ الؿػعيقٓت، الؿػعيقل الؿطؾيؼ سيفؾ، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 068

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

إكراًما: إكراًميا: ييذا مصيدر مـصيقب  كلن كؼقل: أكرمُت إسكاذ ٓ٘: املصدز املِص٘ب بلد فلوٕو

 بعد فعؾف: إًذا فالؿػعقل الؿطؾؼ يؽقن ماذا؟ مصدًرا.

املصـدز ٓـ٘ اهةصـسٙف    الذي ٓ يعرف الؿصدر: كؿ أحد مـؽؿ ٓ يعيرف الؿصيدر؟ كؼيقل: 

، يات الػعؾ وصرفف  ال ة كصريػات: الكصيريػ الثاليث كسيؿقف الؿصيدر، مثيؾ: اهجاهح هوفلى

مصيدر، ضيرب يضيرب ضيرًبا، أكيؾ يلكيؾ أكياًل،  دو٘ضا:جؾقًسا، : كؼقل: جؾس يجؾس دوظ

ذيييب يييذيب ذياًبييا: شييقف الؿصييدر لييف أكثيير مييـ وزن: لؽييـ السييؾقؼة غالًبييا كييل:ي بييف طؾييك 

الصييقاب، أكييرم ُيؽييرم إكراًمييا، اكطؾييؼ يـطؾييؼ اكطالًقييا، اسييكخرج يسييكخرج اسييكخراًجا: يييذا 

 الؿصدر يق الكصريػ الثالث.

هٚظ ًسفّ٘عا أٗ دلسّٗزو ًِصّ٘با بلد فلوٕ ٙلـين ال بـد أْ ٙةقدًـٕ فلوـٕو      فإذا دا١ املصدز ًِصّ٘با
 فِلسبٕ ًفلّ٘ها ًطوّقا.  

  :ِّا:مثؾ  حفع  اهقس ْ حفّعا ًةق

ِّا:مػعقٌل مطؾؼ،  حفّعا:مػعقٌل بف، حػظ  اهقس ْ:  صػة. ًةق

  :ًُٞٚةل ّٝ  أيـ الؿػعقل الؿطؾؼ؟ قراءة.اسأت اهلةاب اسا١

  قًساجؾادوظ دوّ٘ضا ًلةدّها؛. 

 ﴿كؽؾقًؿا.[064الـساء:] ﴾َوَكؾََّؿ اهلُل ُمقَسك َكْؽؾِقًؿا : 

 ﴿ كركقاًل مػعقل مطؾؼ.[4الؿزمؾ:] ﴾َوَركِِّؾ اْلُؼْرآَن َكْركِقاًل : 

 الؿػعقل الؿطؾؼ واض  وسفؾ: يق الؿصدر الؿـصقب بعد فعؾف.

سييؿقكف وٕن الؿػعييقل الؿطؾييؼ يؽييقن مييـ الؿصييادر فيينن كثقييًرا مييـ العؾؿيياء الؿكؼييديـ يُ 

الؿصدر، الؿػعقل الؿطؾؼ يؼقل: يذا مـصقب طؾك الؿصدر، مثاًل كؼرؤوا ل بعض الكػاسيقر 

ُيعرب يؼقل: مـصقب طؾك الؿصدر، يعـل أكف مػعيقل مطؾيؼ، فؾفيذا كجيدون أن ابيـ آجيروم 

ٌَِصَدِز.قال:   َباُب َاِه

  ؿ بدأ بكعريػ الؿصدر فؼال: 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 069

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ُِِصُ٘ب ٌَ ٍُ َاِه ُٓ٘: َأهاِض ٌَِصَدُز  َِٙضِسُب َضِسّبا.َاِه َٙٔذ١ُٛ َثأهّجا ٔفٛ َتِصِسٙٔف َاِهٔفِلِى... حن٘ َضَسَب   و َاهَّٔرٜ 
ف الؿصدر، ما طرف الؿػعقل الؿطؾؼ: ٕن الؿػعقل الؿطؾؼ إكؿا يؽقن ميـ  يق أن طرَّ

 الؿصادر، وقد شرحـا الؿصدر، وشرحـا أيًضا الؿػعقل الؿطؾؼ الذي لؿ ُيعرفف ابـ آجروم.

 :فؼال قسؿقـ طؾك الؿطؾؼ الؿػعقل أن -اهلل رحؿف– ؿ بقـ 

ُٕ َاِةّو َ٘ َاَةِوُة َُِخ ٌّو  َ٘ َهِفٔع ُٔ ٕٔ َف ُٕ َهِفَغ ٔفِلٔو َٗاَفَا َهِفُع  ِْ ٌّو َفِإ ِ٘ َِ ًَِل َٗ  ٌّ ِْ َهِفٔع ٌَا َ٘: ٔاِط ُٓ  ا.َٗ
ٌّو حن٘ َدَوِطُ  ُاُلّ٘دا ِ٘ َِ ًَِل  َ٘ ُٔ ٕٔ َف َْ َهِفٔع ٕٔ ُدٗ َِٟ ٔفِلٔو ًَِل َٗاَفَا   ِْ َٕ َذٔهَم.َِٗإ ُُٗاّ٘فاو ًٗا َأِغَب  و ٗاٌ  

     ٜ ْٛ ًٗلِـ٘ : ٕكـيا قؾـيا إن الؿػعيقل الؿطؾيؼ ييق الؿصيدر املفل٘ي املطوـا عوـٟ اطـٌ : هفعـ

الؿـصقب بعد فعؾيف، فــظير إليك الؿصيدر الؿـصيقب، وإليك فعؾيف: فينن كقافيؼ ل الحيروف: 

افيؼ ل الحيروف، حػظت حػًظا، جؾست جؾقًسا، قرأت قراءًة: ففق مػعيقٌل مطؾيٌؼ لػظيل، كق

 صبًعا كقافؼ ل الحروف إًذا سقكقافؼان ل الحروف والؿعـك.

فنن كقافؼا ل الؿعـك: يعـل الؿعـك اخجؿالل، إن كقافؼا ل الؿعـك دون الحيروف: مثيؾ: 

الجؾقس والؼعقد الؿعـك اخجؿالل سيقاء، فجؾسيت قعيقًدا: قعيقًدا ييق مصيدر َدَوِطُ  ُاُلّ٘دا؛ 

ك، فكؼيقل: جؾسيت قعيقًدا: قعيقًدا: مػعيقٌل مطؾيؼ معـيقي، حقـميٍذ لؾجؾقس مـ حقيث الؿعـي

ُيعرب مػعقٌل مطؾًؼا: جؾست قعقًدا، وقؿت وققًفا: يذا مػعقٌل مطؾيؼ: ٕن الققيقف والؼقيام 

 ل الؿعـك اخجؿالل سقاء.

 الؿػعقل الؿطؾؼ: يذا الذي قالف ل الؿػعقل الؿطؾؼ. 

كجد أن أسالقبف كثقيرٌة جيًدا طـيد العيرب  الؿػعقل الؿطؾؼ يق مـ أوسع الؿػاطقؾ، فؾفذا

قديًؿا وحديًثا، وٕن الؿػعقل الؿطؾؼ يق الؿصدر الؿـصقب بعد فعؾف: يعـل يق مثؾ الػعؾ، 

يق مثؾ فعؾف وٓ ٓ! فؾفذا يؽثر طـد العرب جًدا حذف الػعؾ: ٕن الؿصدر يدل طؾقيف، ألقسيا 

حذف الػعؾ، فقؼقلقن: ففًؿا، جؾقًسا، سقاء ل الؾػظ؟ فالؿصدر يدل طؾقف، ولفذا يؽثر كثقًرا 

 سؽقًكا: يعـل اسؽت سؽقًكا، فحذفقا الػعؾ وأبؼقا الؿػعقل الؿطؾؼ.

ومـ ذلؽ ققل الـاس: شؽًرا: يعـل أشؽرك شيؽًرا، أو حسيـًا: يعـيل يحسيـ ييذا الشيلء 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 071

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

حسيـًا، أو طجًبيا: يعـيل أكعجيب طجًبييا، وققليؽ لؿيـ جياء مييـ الحيج: حًجيا ميربوًرا، وسييعًقا 

 ا: يعـل أدطقا اهلل أكؽ حججت حًجا مربوًرا وسعقت سعًقا مشؽقًرا.مشؽقرً 

 أو حؿًدا هلل: يعـل أحؿد اهلل حؿًدا، ومـ ذلؽ: سبحان اهلل: يعـل أسب  اهلل كسبقًحا.

 فالؿػعقل الؿطؾؼ ٕكف مـ لػظ فعؾف يؽثر كثقًرا حذف الػعؾ.

اه: بظييرف الزمييان  يؿ كـكؼييؾ إلييك الؿػعيقل الثالييث ويييق: الؿػعيقل فقييف، ويييق اليذي سييؿ

 وضرف الؿؽان.

.ِْ ٌََلا ََٗظِسٔ  َاِه  ِْ ًَا  فقاي: َباُب َظِسٔ  َاهٖص
َٗبُ          ّٝو  َٗ ََٗ،ـِد ٞٔو  َِٚوـ َٗاهوَّ َِو  ِ٘ َٚـ َ٘ َاِه َُِخـ ُِِصـُ٘ب ٔبَةِقـٔدِٙس "ٔفـٛ"  ٌَ ِْ َاِه ًَـا ٍُ َاهٖص َ٘ ٔاِضـ ُٓ  :ِْ ًَا ّٝو  َظِسُ  َاهٖص ِلـَس

ََٗصَباّح ّٞو  ٌَ ََٗعَة ََٗ،ّداو  َٕ َذٔهَم.ََٗضَخّساو  ًَا َأِغَب َٗ ِّا  َٗٔحٚ ًَّداو  ََٗأ ََٗأَبّداو  ًََطا١ّو  َٗ  او 
ضرف الزمان يق اسيؿ الزميان: يعـيل اسيؿ ييدل طؾيك زميان: لؽيـ ليقس كيؾ اسيؿ ضيرف 

 : يذا أيؿ ما ل الكعريػ."ل"زمان: حكك يؽقن مـصقًبا، حكك يؽقن مـصقًبا بكؼدير 

ففق ضرف زمان، إذا لؿ ُيؿؽـ أن كؼيدر  :"ل"إذا وجدت اسؿ زمان ويؿؽـ أن كؼدر قبؾف 

 لقس ضرف زمان. "ل"قبؾف 

: يعـيل زركيؽ ل الؾقيؾ، ٗشزتـم هّٚوـا  يعـيل جياء ل الصيباح،  دـا١ ذلٌـْد صـباّحا؛   لق قؾت: 

 : يعـل ل العصر: يذه ضروف ٕهنا طؾك كؼدير ل.ضلد٣ٚم عصّساوكؼقل: 

، ميا كؼيدر "ل"طؾيك معـيك  الققم يذا اسؿ زميان: لؽيـ ليقس اهَٚ٘ مجْٚى؛لؽـ لق قؾت: 

 ، فال يؽقن ضرف زمان."ل"قبؾف 

لق قؾت مثاًل كل:ي لؽؾؿة الققم بغقر إسؾقب السابؼ: لق قؾت مثاًل: يذا ييقٌم طصيقٌب، أو 

؟ ٓ، إًذا ليقس بظيرف زميان حكيك "ل"يذا يقٌم جؿقؾ، يقٌم يـيا: اسيؿ زميان، ييؾ ييق بكؼيدير 

 ."ل"يؽقن طؾك كؼدير 

 ؟ ٓ."ل"ب يقم السػر: يؾ يق ضرف زمان؟ طؾك كؼدير لق قؾت مثاًل: أح

: كيدع ييذا الؿثيال بعيد قؾقيؾ، [37الـيقر:] ﴾َيَخاُفقَن َيْقًما َكَكَؼؾَّيُب فِقيِف اْلُؼُؾيقُب َوإَْبَصيارُ ﴿



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 070

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 سـعقد إلقف، سـعقد إلقف بعد قؾقؾ.

ابييـ  إًذا فظييرف الزمييان ٓ بييد أن يؽييقن اسييؿ زمييان، وأسييؿاء الزمييان كثقييرة ل الؾغيية ذكيير

آجروم بعضفا: لقؾ، وصباح، ومساء: بعض إسؿاء غقير الؿشيفقرة: كؾفيا ييذه كؽيقن ضرًفيا 

 ."ل"إذا كاكت طؾك كؼدير 

  ؿ اككؼؾ إلك ضرف الؿؽان فؼال:

           َٗ ََو  َُٗاـٖدا ََٗلِوـَفو  ََو  ًَـا َ٘ َأ َُِخـ ُِِصـُ٘ب ٔبَةِقـٔدِٙس "ٔفـٛ"  ٌَ ِْ َاِه ٌََلـا ٍُ َاِه َ٘ ٔاِضـ ُٓـ  :ِْ ٌََلـا ََٗزا١َو ََٗظِسُ  َاِه
َٕ َذٔهَم. ًَا َأِغَب َٗ َِاو  ُٓ َٗ ٍٖو  ََٗث َٗٔتِوَقا١َو  َٗٔحَرا١َو  َِٗإَشا١َو  ًََعو  َٗ َِِدو  َٗٔع ََٗتِخَ و  َِ٘قو   ََٗف

: "ل"كعؿ: ضرف الؿؽان ٓ بد أن يؽقن اسؿ الؿؽان: لؽـ اسؿ الؿؽان مـصقب بكؼدير 

 كؿا قؾـا ل ضرف الزمان.

   :َفإذا او : صوٚ  لوف اإلًا 
 خمام يذ الؿؽان، يعـل صؾقت ل يذا الؿؽان الذي يق خؾػ اخمام.خؾػ ا

 هقٚ  شّٙدا أًاَ املطذد  : 

 أمام الؿسجد يذا الؿؽان، يعـل لؼقكف ل يذا الؿؽان.

 :ٗتق٘ي: دوط  عِد شٙد 
 طـده يعـل جؾست ل يذا الؿؽان الذي يق طـده... ويؽذا.

قن ضرف مؽان، كلن كؼقل: الؿسيجد فال يؽ "ل"أما إذا لؿ يؽـ اسؿ الؿؽان طؾك كؼدير 

 ."ل"واسٌع: الؿسجد يذا اسؿ يدل طؾك مؽان لؽـ لقس طؾك كؼدير 

 والشارع كظقٌػ... وكحق ذلؽ.

 وذكر ابـ آجروم بعض إسؿاء الكل كدل طؾك الؿؽان.

 ميلّ أْ ُق٘ي يف ظس  اهصًاْ: إْ ظس  اهصًاْ ًا ٙلْ٘ د٘اّبا هق٘هم: ًةٟ ُفٔلى اهفلى؟
 ذيب محؿٌد: مكك ذيب؟ صباًحا.باّحا: ذٓب ذلٌْد ص 

 ٗظس  امللاْ ٓ٘: د٘اْب هق٘هم: أّٙ ُفٔلى اهفلى؟
 :أيـ جؾست؟ خؾػ زيد. دوط  لوف شٙد 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 072

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كخييكؿ الؽييالم طؾييك ضييرف الزمييان وضييرف الؿؽييان هبييذيـ الؿثييالقـ: كييلمؾقا فقفؿييا ول 

 معـايؿا:

 :ًٞفإذا او  هلٍ: املءًّ خيا  َٙ٘ اهقٚا 
 ة! إًذا الؿممـ يخاف يقم الؼقامة: يذا الؿثال صحق .ألسـا كخاف يقم الؼقام 

   :ًٞٗإذا اوِا: اهلافس خيا  َٙ٘ اهقٚا 
 الؽافر يخاف وٓ يلمـ يقم الؼقامة؟ يخاف، إًذا يذا صحق .

الؿممـ يخاف يقم الؼقامة: صحق ، والؽافر يخاف ييقم الؼقامية: صيحق ، الؾػيظ واحيد 

فؾقس ضرف زميان،  "ل"ثاين لقس طؾك كؼدير فظرف زمان، وال "ل"لؽـ أحديؿا طؾك كؼدير 

يعـل أن خقفيف يؼيع ل ييقم الؼقامية، ميـ اليذي يخياف ل ييقم الؼقامية؟  "ل"الذي طؾك كؼدير 

الؽافر: الؽافر يخاف يقم الؼقامة: يعـل الؽافر يخاف ل يقم الؼقامة ما يلمـ، ففيذا ميدح أو ذم 

 لف؟ ذم.

كحـ كخافف أن، وكعؿؾ مـ أجيؾ أن كيلمـ ل لؽـ إذا قؾت: الؿممـ يخاف يقم الؼقامة: 

يقم الؼقامة، كخافف أن ل الدكقا، خقفـا واقع ل ييقم الؼقامية وٓ واقيع أن طؾقيف؟ واقيع أن 

طؾقف، كحـ أن كققع الخيقف طؾيك ييقم الؼقامية، كخياف ييقم الؼقامية، فؾفيذا ل ققليف كعيالك: 

فقف وٓ يخافقكف؟ يخافقكف، ُيققعقن الخقف ل الدكقا  : ففؿ يخافقن[37الـيقر:] ﴾َيَخاُفقَن َيْقًما﴿

 طؾقف كل يلمـقا ل يقم الؼقامة.

فرتون أن أن الؾػظ واحد لؽـ اخطراب يق الذي غقر الؿعـك: مـ ميدح إليك ذم، ففيذا 

 الذي يؼقلقن ل أيؿقة اخطراب، وأكف مرتكب وقا ؿ طؾك الؿعـك.

ل مييـ أجؾييف: ويييق قبييؾ إخقيير ل سييـكجاوز بعييض إبييقاب حكييك كصييؾ إلييك الؿػعييق

 الؿـصقبات، طـدي ل الصػحة الثالثة والكسعقـ.

 ااي ابّ  دسَٗ:  
ٕٔ ٌَِفُلِ٘ي ٔهَلِدٔو  َباُب َاِه

ِٙـْد ِإِدَوا    ََ َش ِ٘ٔهـَم "َاـا َ٘ َا َُِخ ُُٗاِ٘ع َاِهٔفِلِىو  ُّا ٔهَطَبٔب  َٚا ُِٙرَكُس َب ُِِصُ٘بو َاهَّٔرٜ  ٌَ ٍُ َاِه َ٘ َأهاِض ُٓ ٌِـسٍ  َٗ ٗ" ّهـا ٔهَل



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 073

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ًَِلُسٗٔفَم".  َٗ"َاَصِدُتَم ٔاِبٔةَغا١َ 
 الؿػعقل مـ أجؾف وُيسؿك الؿػعقل ٕجؾف، وُيسؿك الؿػعقل لف: بؿعـك واحد.

ٍُ؛  الؿػعقل مـ أجؾف يؼقل: َ٘ َأهاِض ُِِصُ٘ب؛ أي اسؿ، ُٓ ٌَ ُّا ٔهَطَبٔب  يذا حؽؿف،َاِه َٚا ُِٙرَكُس َب َاهَّٔرٜ 

قـ ل الػعيؾ؟ سيبب الػعيؾ، طؾية الػعيؾ، فؽيؾ اسيٍؿ مـصيقب يبيقـ إًذا يق ماذا ُيبيُُٗاِ٘ع َاِهٔفِلِى؛ 

   سبب الػعؾ وطؾة الػعؾ ففق مػعقٌل مـ أجؾف.

ٌٍِسٗ:  قال مثؾ: ِْٙد ِإِدَواّها ٔهَل ََ َش  َاا

، فؾفذا كؼقل: الؿػعقل مـ أجؾف ييق ااَ شْٙد ًٓ : ٕجؾ ماذا قام زيد؟ لؿاذا قام زيد؟ إجال

لؿاذا قام؟ ميـ أجيؾ  ااَ شْٙد:أو مـ أجؾ ماذا ُفعؾ الػعؾ، جقاب لؼقلؽ: لؿاذا ُفعؾ الػعؾ؟ 

ًٓ لعؿرو.  ماذا قام؟ إجال

ًَِلُسٗٔفَم:   َاَصِدُتَم ٔاِبٔةَغا١َ 
 قصدكؽ: لؿاذا قصدكـل؟ ابكغاء: مػعقل مـ أجؾف.

وكؼقل: ذيبت إلك الجامعة صؾًبا لؾعؾيؿ، وجميت إليك الؿسيجد ابكغياء إجير، وخرجيت 

، جميت مبؽيًرا صؾًبيا لؿؽياٍن مكؼيدم، ويؽيذا: ييذا ييق الؿػعيقل ميـ مـ البقت خقًفا مـ فيالن

 أجؾف.

  إمالق: أي ؛ [30اخسيراء:] ﴾َوٓ َكْؼُكُؾقا َأْوَٓدُكْؿ َخْشَقَة إِْمالٍق ﴿: -وكعالك سبحاكف–قال

 فؼر.

:َٞ َٚ ٍِ َلِػ ِٗالَدُك يذا اسؿ مـصيقب، مياذا بيقـ؟ سيبب وطؾية الؼكيؾ، ٓ كؼكؾيقيؿ  َٗال َتِقُةُو٘ا َأ

 أجؾ خشقة اخمالق: يعـل خقف الػؼر. مـ

ـَ اكََّخييُذوا َمْسييِجًدا﴿قييال كعييالك:  ييِذي لؿيياذا اكخييذوه؟ مييـ أجييؾ ميياذا ؛ [017الكقبيية:] ﴾َوالَّ

: ضراًرا: يذا مػعيقل ميـ أجؾيف: يعـيل اكخيذوه [017الكقبة:] ﴾ِضَراًرا َوُكْػًرا َوَكْػِريًؼا﴿ اكخذوه؟

مػعيقل  ٗكفـّسا: مػعيقل ميـ أجؾيف: اكػؼـيا،  اّزا:ضـس مـ أجؾ الضرار، يعـل الؿضارة لؾؿممـقـ، 

  اين ٕجؾف وٓ معطقف؟ معطقف: يذا معطقف طؾك الؿػعقل ٕجؾف مـصقب.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 074

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 :ًّا هم حضست  طٚب؛ ه٘ اوِا ٙا إل٘اُٛ: إكسا
حضرٌت: فعيٌؾ وفاطيؾ، وإكراًميا: مػعيقٌل ٕجؾيف مؼيدم، كعيؿ ميـ الؿػاطقيؾ الؾيل يكؼيدم 

 ل يؽثر فقفا الكصرف صؾًبا لدقة الؿعـك.ويكلخر، كعرف ل الؾغة العربقة يعـ

 أخقًر قال الشاطر يؿدح: 

  ٕ ُٙغٔضٛ حٚا١ّ ُٗٙغَضٟ ًـّ ًٔابةـ
  

 

   ٍ ــ ــ  ٙبةطــ ــٍ إال حــ ُٙلوــ ــد   فــ
 

يؼقل طـ يذا الؿؿدوح أكف ُيغضل، لؿاذا ُيغضيل؟ حقياًء، ُيغضيل ميـ أجيؾ شيدة حقياءه، 

 فحقاًء مػعقٌل مـ أجؾف.

 :  قال بعده: الكالل ويق امسالخ الؿػعقل إلك -اهلل رحؿف– ؿ اككؼؾ 

:ُٕ ًََل ٌَِفُلِ٘ي   َباُب َاِه
      ُ ًٔ ِ٘ٔهـَم "َدـا١َ َاِهـَل َ٘ َا َُِخـ ُٕ َاِهٔفِلـُىو  ًََلـ ِّ ُفٔلَى  ًَ  ِْ َٚا ُِٙرَكُس ٔهَب ُِِصُ٘بو َاهَّٔرٜ  ٌَ ٍُ َاِه َ٘ َأهاِض ُٓ َِٚؼ"   َٗ َٗاِهَذـ

."َٞ َٗاِهَخَػَب ٌَا١ُ  ٠َ٘ َاِه  َٗ"ٔاِضَة
َ٘مػعقل معف: يؼقل:  ُٓ ٍُ؛  َٗ ُِِصُ٘ب؛  يعـل أن الؿػعقل معف يؽقن اسًؿا،َأهاِض ٌَ  يذا حؽؿف،َاِه

ُٕ َاِهٔفِلُى. ًََل ِّ ُفٔلَى  ًَ  ِْ َٚا ُِٙرَكُس ٔهَب    َاهَّٔرٜ 

الؿػعقل مـ أجؾف يق اسؿ مـصقب، ماذا ُيبقـ ل الػعؾ؟ الؾل يق السبب، ُيبقـ شقًما كان 

ان ل يـياك شيلٌء مقجيقًدا، كيان ل شيلء مقجقًدا ل أ ـاء فعؾ الػعيؾ، وأكيت كػعيؾ الػعيؾ كي

 مقجقد معؽ، أكت كريد أن كبقـ لـا يذا الشلء الؿقجقد. 

أسؾقب مـ أسالقب العرب الدققؼة، وأكت كػعؾ الػعيؾ ل شيلء مقجيقد وكرييد أن كبقـيف 

لـا لغرض كؼصد إلقف: كلن كؼقل مثاًل: مشقت: فعؾت الؿشيلء، ل شيلء كيان مقجيقد معيؽ، 

كحؿؾف لؽيـ مقجيقد بؿعقكيؽ: كيلن كؼيقل: مشيقُت والصيحراء، مشيقت  لقس معؽ يعـل أكؽ

والسقر: كلكؽ بجاكب سقر مثاًل، مشيقت والشياصلء، مشيقت والجيقال، مشيقت والجرييدة، 

 مشقت والؼؿر: بس طاد سريت أفضؾ سريت والؼؿر.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 075

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

شلء كان مقجقد كريد أن كخربكا أكف كان معؽ، سافرت: كريد أن كخربكا أكف ل شلء كيان 

 وأكت مسافر، سافرت والؿعامؾة، سافرت والحؼقبة. معؽ 

ففق أسؾقب مـ أسالقب العيرب كرييد أن كخيرب طيـ شيلء كيان مقجيقًدا بؿعقكيؽ وأكيت 

 كػعؾ الػعؾ.

 ٗاملفل٘ي ًلٕ عوٟ ُ٘ع :  
الؿػعقل معف الذي لؿ ُيشارك ل فعؾ الػعؾ، ما فعؾ الػعؾ، ما شارك ل طيؾ  اهِ٘ع اوٗي:

ؼة، ليق قؾيت: اسيكذكرت والؿصيباح، اسيكذكرت: بؿعـيك ذاكيرت كؿيا الػعؾ: كإمثؾة السياب

يؼقل الطالب أن ذاكرت: مع أن الصقاب أن كؼقل: اسكذكرت، إذا كـت كػعؾ ذلؽ وحيدك 

كؼقل: اسكذكرت: يعـل صؾبت آسكذكار، أميا إذا فعؾكيف ميع مجؿقطية كؼيقل: ذاكيرت، يعـيل 

ـ إذا كان العؿؾ ميـ صيرف واحيد ميا سللت زمقؾؽ وزمقؾؽ سللؽ: يذه مذاركة، ذاكركف، لؽ

 كؼقل: ذاكرت، كؼقل: اسكذكرت.

صقب: ذاكيرت والؿصيباح: اليذي فعيؾ آسيكذكار الؿيكؽؾؿ فؼيط، والؿصيباح شيارك ل 

 الػعؾ أو ما شارك؟ ما شارك: مػعقل معف.

وكؿا قؾت قبؾ قؾقؾ: مشقت والجقال، مشقت والصحراء... إلخ: ييذا كؾيف مػعيقل معيف 

 لؿ ُيشارك.

 ل إمثؾة القاضحة: بعض إمثؾة قد كشقش طؾك الطالب.دطـا 

مـ الؿػعقل معف: واككبفقا لف، يق: الؿػعقل معف اليذي شيارك ل فعيؾ اهِ٘ع اهجاُٛ  صقب:

الػعؾ بال قصٍد، يعـل فعؾ الػعؾ لؽـ لؿ يؼصد ذليؽ: ليقٓ أكيف كيان معيؽ ليؿ يػعيؾ الػعيؾ، 

 فعؾف. يعـل وما فعؾف إٓ ٕكف معؽ، لق لؿ يؽـ معؽ ما

 مثال ذلؽ كؿا لق قؾت: كؿشقت والؼط: 

صب أكت كؿشقت أن، الؼط كؿشك وٓ ما كؿشك؟ كؿشك: لؽيـ كؿشيك قصيًدا أو كبًعيا؟ 

 كبًعا ٕكف معؽ.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 076

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صب يؾ يجقز أن كؼقل: كؿشقُت والؼَط؟ كعؿ ٕكف مػعقل معف، أدرت أن كذكر شقًما كيان 

 معؽ وأكت كػعؾ الػعؾ.

كعؿ: فعؾ وٓ ما فعؾ؟ فعؾ، يجقز، وإن كان أسيؾقب  صب: يؾ يجقز: كؿشقت والؼُط؟

 ضعقػ لؽـف جا ز.

كذلؽ لق قؾت: سافرت ومحؿٌد: زمقؾؽ مثاًل محؿيد، سيافرت ومحؿيٌد: إذا كـيت أكيت 

ومحؿد قصدكؿ السػر، مثاًل: أكا ومحؿد كيذيب ميثاًل لؾؿؽيان الػيالين لفيذا الغيرض وكعيقد، 

 كؼقل: سافرت أكا ومحؿٌد: كالكؿا فعؾ. 

ق أكت الذي أردت أن كسافر وطرضت طؾك زمقؾؽ أن ُيسافر معؽ، وألزميت طؾقيف لؽـ ل

وكذا وقال: سلسافر مـ أجؾؽ، يق فعؾ السػر سافر، لؽـ ما فعؾ الػعؾ بؼصد، يعـيل ليقٓك 

ما سافر، فػعيؾ الػعيؾ بؿعقكيؽ، فيإدق وإفصي  وإبؾيغ أن كؼيقل لـيا: سيافرت ومحؿيًد: 

د سيافر بؿعقكيؽ: مػعيقل معيف، مػعيقل لؾسيػر، أكيت فـػفؿ أكؽ أكت سافرت بؼصيد، ومحؿي

 فعؾت السػر ويق بؿعقكؽ.

 ولق قؾت: سافرت ومحؿٌد: ماشل ٕكف فعؾ السػر طؾك كؾ حال.

َِٚؼ: وابـ آجروم أشار لؾـقطقـ بالؿثال فؼال: َٗاِهَذ   ًُٔ  َدا١َ َاِهَل

ميا جياء إٓ  الذي جاء إمقر، إمقر يق الذي قصد أن يل:ي يذا الؿؽيان، صقيب والجيقش

ٕكييف بؿعقيية إمقيير، يعـييل لييق أن إمقيير ذيييب لؿديـيية أخييرى مييا جيياء الجييقش: لييذه معييف، إًذا 

َِٚؼ فإفص  أن أققل: َٗاِهَذ   ًُٔ : ٓن الجقش إكؿا جاء بؿعقة إمقر، مع أن الجقش فعؾ َدا١َ َاِهَل

 الػعؾ طؾك كؾ حال، فؾق قؾت: جاء إمقر والجقُش: ٌيبؾ.

َٞ: :والؿثال الثاين َٗاِهَخَػَب ٌَا١ُ  ٠َ٘ َاِه  ٔاِضَة

يذا الؿثال يحكاج إلك شرح كحـ ما كعرفف، لقس طـدكا أهنار، يذا الـفر يضيعقن ل مؽيان 

معقـ خشبة وفقفا أرقام ُيبقـ اركػاع الـفر، فنذا اركػع الؿاء كركػع إرقيام، فينذا ازداد آركػياع 

 ض، فنذا وصؾ إليك رأس الخشيبة قيالقا:حكك يصؾ إلك رأس الخشبة: يعـل معـك ذلؽ أكف فا



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 077

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

َٞ َٗاِهَخَػَب ٌَا١ُ  ٠َ٘ َاِه  .ٔاِضَة

ما الذي اركػع حكك اسكقى؟ يق الؿاء الذي اركػع واسكقى، أما الخشبة  ابكية، إًذا يـيا ميا 

َٞ.يجقز إٓ:  َٗاِهَخَػَب ٌَا١ُ  ٠َ٘ َاِه  ٔاِضَة

شياصَئ... وكحيق ومثؾ ذلؽ إمثؾية الكيل ذكركاييا مثيؾ: مشيقت والصيحراَء، مشيقت وال

 ذلؽ.

ففذه يل الؿػاطقؾ الخؿسة، فقبؼك لـا مـ الؿـصيقبات كيؿ؟ ليق قؾـيا الؿـصيقبات أربعية 

طشيير، شييرحـا أن خؿسيية، يبؼييك لـييا كسييعة مـصييقبات: سـشييرحفا إن شيياء اهلل غييًدا مييع 

 الؿجرورات.

ًٓ أو سمالقـ... يا يا إخقان... ٓ سمال...  إن كان يـاك مـ سمال كلخذ سما

 أطؾؿ. واهلل 

 وصؾك وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد: وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 

 

 

 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 078

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 التبصعالذرس 
 

¢ 

 أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ

ـَ ﴿ ـَ اْلُؿْسييؾِِؿق  َوَطِؿييَؾ َصييالًِحا َوَقيياَل إِكَّـِييل مِيي
ِ
ـْ َدَطييا إَِلييك اهلل يي ًٓ مِؿَّ ـُ َقييْق ـْ َأْحَسيي  ﴾َوَميي

 .[33فصؾت:]

¢ 

الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد، وطؾييك آلييف وأصييحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

فسالم اهلل طؾقؽؿ، ورحؿكف، وبركاكف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ ل طصِر ييقم السيبت الخيامس 

والعشييريـ مييـ ربقييٍع أخيير الخييامس والعشييريـ مييـ ربقييٍع أخيير مييـ سييـة سييٍت و ال ييقـ 

عؿا يييٍة وأليييػ، كحيييـ ل جيييامع اليييراج  ل مديـييية الريييياض كعؼيييُد بحؿيييد اهلل، وكقفقؼيييف وأرب

 مـ مجالس شرح أجرومقة ٓبـ آجروم رحؿف اهلل كعالك. "الؿجؾس الكاسع"

اككفقـييا بحؿييد اهلل مييـ إقسييام الثال يية، وبييدأكا بشييرِح الؼسييؿ الرابييع، وكييان طييـ إطييراب 

 إسؿاء. 

ِب الحؽيؿ اخطرابيل اليذي ييدخؾ طؾقفيا إذا مرفقطيات إسؿاء قسؿفا ابـ آجروم بحس

 إسؿاء، ومـصقبات إسؿاء، ومجرورات إسؿاء.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 079

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

أن مرفقطات إسؿاء سبعة أي أن حؽؿ آسؿ يؽقن الرفيع ل سيبعة  -رحؿف اهلل-فذكر 

مقاضع،  ؿ اككؼؾ إلك الؽالم طؾك مـصيقبات إسيؿاء، شيرحـا مـفيا بيإمس خؿسية، وييل 

سة: الؿػعقل بيف، والؿػعيقل فقيف، والؿػعيقل ليف، والؿػعيقل معيف، والؿػعيقل الؿػاطقؾ الخؿ

 الؿطؾؼ، والؿػعقل فقف يعـل ضرف الزمان، وضرف الؿؽان.

بسيرده لعسيؿاء  -رحؿيف اهلل كعيالك-الققم إن شاء اهلل ُكؽؿؾ بؼقة إسؿاء الؿـصقبة قال 

ـَ الؿـصقبة: باُب الحال الحال يق آسُؿ الؿـصقب الؿػسُر الحَ   اْلَفْقَمياِت، اُل َأْي لَِؿا اْكَبَفْؿ مِي

  َطْبدُ  َوَلِؼَقْت  مسرًجا، اْلَػَرَسةَ  َوَركِْبُت  َراكًِبا، َزْيدٌ  َجاءَ : ققلؽ كحق
ِ
 .ذلؽ أشبف وما ، َراكًِبا اهلل

 احلاي:
الحال يا إخقان، إذا ففؿـاه طؾك حؼقؼكف فنكف سفؾ، لؽـ ٓ ُبيد أن كعيرف حؼقؼية اركباصيف  

الصػة، الصػة شيرحـايا ميـ قبيؾ يعـيل الـعيت، كيلن كؼيقل: جياء محؿيٌد صيػف ميثاًل بالصػة، 

 بالخقف جاء محؿٌد الخا ػ، أو الراكُب، أو الضاحُؽ، أو .... وكحق ذلؽ.

صقب إذا قؾت: جاء محؿٌد الخا ُػ: الصػة يـا الخقف، ويل ميـ صيػة ميـ؟ ميـ صيػة 

 صقف بثال ة أسالقب.محؿد مـ صػة محؿد، الصػة ل الؾغة كطؾؼفا طؾك الؿق

 ه٘ تلًوِا يف اهوغٞ ه٘ددت أُم تصف ذلٌد باخل٘  بجدثٞ أضاهٚب:
)محؿٌد خا ٌػ(، محؿٌد خا ٌػ، وصػكف بلكف خيا ػ، فجعؾيت الصيػة يـيا  اوٗي أْ تق٘ي:

ل اخطراب الصـاطل ماذا؟ خربًا ل الصـاطة كؼقل: أخربكا طـ زييٍد بيل أكيف خيا ػ ميـ حقيث 

 بالخقف. الؿعـك يعـل وصػـاهُ 

)جاء محؿٌد الخا ُػ( فقصيػت محؿيًدا أيًضيا بيل الخيقف،  اوضو٘ب اهجاُٛ أْ تق٘ي ًجّوا:

 ويذا ُيسؿك ل اخطراب الصـاطل الـعت، ويسؿقكُف أيًضا الصػة.

)جاء محؿيٌد خا ًػيا(، جياء محؿيٌد خا ًػيا الخيقف يـيا ميـ صيػة  اوضو٘ب اهجاهح أْ تق٘ي:

اخطييراب يؼقلييقن: حييال، ٓ يؼقلييقن كعييت لؿيياذا يـييا مييـ؟  أيًضييا مييـ صييػة محؿييد، لؽييـ ل 

يؼقلييقن حييال؟ ول ققلييؽ جيياء محؿييٌد الخييا ُػ يؼقلييقن كعييت صييػة؟ ٕن الؼاطييدة كؼييقل إذا 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 081

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

اكػؼييت الصييػة والؿقصييقف ل الكعريييػ كاليؿييا معرفيية أو ل الكـؽقيير كاليؿييا كؽييرة فـعييرب 

 الصػة كعًكا.

خا ٌػ كعت كؽيرة كؽيرة كؼيقل كعيت، كلن كؼقل: جاء محؿٌد الخا ُػ كعت، أو جاء رجٌؾ 

فنن اخكؾػت الصػة والؿقصقف ل الكعريِػ والكـؽقر بلن كان أحيدايؿا معرفية وأخير كؽيرة 

فـؼقل طـ الصػة حال، كلن كؼقل: جاء محؿٌد خا ًػا، محؿيٌد معرفية: ٕكيف طؾيؿ، خا ًػيا كؽيرة 

 كؿا كرون فـؼقل حال.

كعيت، وإذا اخكؾيػ حيال، إذا اكػيؼ ل  إًذا فالؼاطدة إذا اكػؼيت الصيػة والؿقصيقف ففيل

الكعريييػ أو ل الكـؽقييير فـعييت، وإذا اخكؾيييػ فحيييال، وآخييكالف إكؿيييا يؽييقن بيييلن يؽيييقن 

 الؿقصقف معرفة والصػة كؽرة.

كلن كؼقل: )رأيُت محؿًدا الجالس(، الجالس يـا كعت كعت يعـل صػة كعت، صب كؽير  

أكؾُت الػاكفة الـاضجة، الـاضجة كعت  الجالس رأيُت محؿًدا جالًسا اكؼؾب إلك حال، فؼقل:

كؽريا أكؾُت الػاكفة كاضجًة صارت حال، يعـل أكؾت الػاكفة حالة كقهنيا كاضيجًة، اشيرتيُت 

السقارة الجديدة صػة كعيت، صقيب كؽير اشيرتيُت السيقارة جدييدًة حيال، كؼيقل: أقبيؾ محؿيٌد 

 الضاحُؽ كعت، أقبؾ محؿٌد ضاحًؽا حال ويؽذا.

حقيقن: الخرب، والـعت، والحال مـ واٍد واحد يعـل كؾفا ككػيؼ بؽقهنيا إًذا فؽؿا يؼقل الـ

صػًة لؿقصقففا، لؽـ مرة جاء طؾك أسؾقب الخرب، وميرة طؾيك أسيؾقب الـعيت، وميرًة طؾيك 

 أسؾقب الحال.

فؾفذا يكؾطػ بعديؿ ل كعريػ الحال فقؼقل: الحال ييق الـعيُت إذا خيالػ الؿـعيقت ل 

اُل يق الصػة إذا خالػيت الؿقصيقف ل الكعرييػ والكـؽقير فينذا الكعريِػ والكـؽقر، ماشل الح

 ففؿـا ذلؽ إذا ففؿـا ذلؽ.

، بؿعـك يق كعؿ إذا قؾت: جاء محؿيٌد الضياحُؽ  
ٌ

لـعؾؿ أن يذا الؽالم كالٌم كحقٌي لػظل

كؼقل كعت: ٓكػاقفؿا ل الكعرييػ، وإذا قؾيت: جياء رجيٌؾ ضياحٌؽ كؼيقل كعيت ٓكػاقفؿيا ل 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 080

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ؾػ جاء محؿٌد ضاحًؽا أو جاء الرجُؾ ضاحًؽا ما كؼقل كعت كؼيقل حيال كعيؿ الكـؽقر فنذا اخك

 يذا مـ حقث الؾػظ واخطراب.

لؽـ مـ حقُث الؿعـك مـ حقُث الؿعـك يـاك فيرق ل الؿعـيك بيقـ الـعيت الصيػة، وبيقـ 

الحال يـاك فرق بقـ أن كؼقل: جاء محؿيٌد الضياحؽ، وبيقـ ققليؽ: جياء محؿيٌد ضياحًؽا ل 

 الؿعـك.

ـعت الصػة جاء محؿٌد الضاحُؽ كسكعؿؾفا إذا كاكيت الصيػة معروفيًة ل الؿقصيقف، فال

يعـل إذا كاكت الصيػة ميـ صيػات الؿقصيقف الؿعروفية، فينذا قؾيت: جياء محؿيٌد الضياحُؽ 

 يعـل الذي مـ صػاكف الؿعروفة أكف ضاحؽ، يعـل يذه الصػة معروفة لف.

ضاحًؽا فؿعـك ذلؽ أكؽ ُكرييد أن  لؽـ إذا قؾت: جاء محؿٌد ضاحًؽا فـؽرهتا جاء محؿدٌ 

كؼقل: جاء محؿد، ويق ل أ ـاء الؿجلء كان ضاحًؽا يعـل جياء محؿيد ل ييذه الحالية، جياء 

 محؿد ل يذه الحال.

إًذا فالضحؽ كعؿ صػٌة لؿحؿد لؽـ صػٌة معروفة لؿحؿد يعـل معروفة ل كؾ وقت ميـ 

 ؟ كعؿ يذا الحال.صػاكف الؿعروفة أم إهنا سؿٌة لؿحؿد فؼط ل زمـ الؿجلء

الحال ُيبقـ يقمة وحالة صاحبف وقت الػعؾ فؼط، وقت الػعيؾ كيان ضياحًؽا، صقيب قبيؾ 

الػعؾ، بعد الػعؾ؟ ما ل دٓلة طؾقف ٓ إ باًكيا وٓ كػًقيا، ٓ إ باًكيا وٓ كػًقيا، وطؾيك ذليؽ ليق كيان 

ا محؿٌد يذا ٓ ُيعرف بالضحؽ، لقس الضحؽ ميـ صيػاكف الؿعروفية، ودخيؾ طؾقيؽ ضياحؽً 

 ماذا يجُب أن كؼقل؟ 

 يجُب أن كؼقل: )دخؾ محؿٌد ضاحًؽا(، وٓ يص  أن كؼقل: )دخؾ محؿد الضاحُؽ(.

ولق كان الضحؽ مـ صػة محؿد الؿعروفة يعـل معروف طـد زمال ف أكف كثقر الضيحؽ، 

وكذا، وكذا، ودخؾ طؾقؽ ضاحًؽا جياز ليؽ أن كؼيقل: )دخيؾ محؿيٌد الضياحؽ(، وجياز أن 

 ضاحًؽا(، والحالقة أفضؾ، والحالقة أفضؾ. كؼقل: )دخؾ محؿدٌ 

لؿاذا أفضؾ؟ ٕن ققلؽ جاء محؿٌد الضاحؽ، أو دخؾ محؿٌد الضاحؽ ما فقف دٓلة أكيف 

وقت الدخقل كان يضحؽ، وإكؿا دخؾ محؿد الذي مـ صػاكف يعـيل الؿعروفية أكيف يضيحؽ 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 082

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 لؽـ وقت الدخقل ما ل دٓلة طؾك أكف ضحؽ.

ا( ففييق معـييك دققييؼ ُكريييد أن كبقـييف لؿسييكؿع، مييا يييذا فؾـؼييؾ: )جيياء دخييؾ محؿييٌد ضيياحؽً 

الؿعـك الدققؼ الذي ُكريد أن كبقـف لؿسكؿع؟ أن ُكبقـ مياذا؟ حالكيف، مكيك؟ وقيت اليدخقل كبيقـ 

 حالكف وقت الدخقل فؾفذا يسؿقكف الحال: ٕكف اسؿ مـصقب يبقـ حالة صاحبف وقت الػعؾ.

ق آسيؿ الؿـصيقب آسيؿ يعـيل أن ففذا يق الحال الذي قال فقف ابـ آجيروم: الحيال يي

الحال يؼع اسًؿا، ول الحؼقؼة الحال يؼع اسًؿا، ويؼع غقر اسؿ قد يل:ي جؿؾة أسيؿقة أو فعؾقية، 

وقد يؼع شبف جؿؾة لؽـ إكثر فقف أكف يؼع اسًؿا الؿـصقب ييذا بقياٌن لحؽؿيِف حؽؿيف الـصيب 

 لقس الرفع، وٓ الجر.

ـَ ا
ُر لَِؿا اْكَبَفْؿ مِ ْلَفْقَماِت بقاٌن لػا دكف فا دكف أكف يبقـ حالة ويقمة صاحبف وقت الػعيؾ اْلُؿَػسِّ

كحق جاء زيٌد راكًبا، فؾفذا يعـل يؼربقن الحيال بيلن الحيال يؿؽيـ أن ُكؼيدر قبؾفيا ققليؽ حالية 

 كقكف جاء زيٌد راكًبا، أي جاء زيٌد حالة كقكف راكًبا.

قهنا بؾ حالة كقكف مسرًجا: ٕن ركبُت الػرس مسرًجا يعـل ركبُت الػرس حالة كقكف أو ك

قال مسرًجا الػرس كطؾؼ طؾك الذكر وإكثك، ولؼقت طبد اهلل راكًبا يعـل لؼقت طبيد اهلل حالكيف 

 كقكف راكًبا، وما أشبف ذلؽ.

شقًما مـ أحؽام الحال الـحقيية فؼيال: وٓ يؽيقن الحيال  -رحؿف اهلل- ؿ بقـ ابـ آجروم 

كؽيقن كؽيرة، وأن يؽييقن صياحبفا يعـييل مـعقهتيا يعـييل  إٓ كؽيرًة طرفـيا ذلييؽ الحيال يجييب أن

 مقصقففا معرفة لؽل يكحؼؼ الكخالػ.

وٓ يؽقن إٓ بعد كؿام الؽالم، وٓ يؽيقن الحيال إٓ بعيد كؿيام الؽيالم ُيرييد أن يؼيقل إن 

الحال فضؾ ٓ يؼع إٓ بعد اككؿال الجؿؾة إن كاكت أسيؿقة مبكيدأ وخيرب،  يؿ ييل:ي الحيال كيلن 

 داخٌؾ ضاحًؽا محؿٌد داخٌؾ طادة كقكف ضاحًؽا.كؼقل: محؿٌد 

أو يؼع بعد اككؿال جؿؾة فعؾقة فعؾ وفاطؾ،  ؿ كيل:ي الحيال كيلن كؼيؾ: دخيؾ محؿيٌد،  يؿ 

كيل:ي الحيال ضيياحًؽا كعيؿ،  ييؿ قيال: وٓ يؽييقن لصياحبفا إٓ معرفيية طرفـيا ذلييؽ الحيال كؽييرة 

 وصاحبفا معرفة، ففذا ما يكعؾؼ بالحال.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 083

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

قبؾ ل بعيض إمثؾية، وكؿيا أشيركا ل الكعرييػ قيد يؽيقن اسيًؿا والحال كؿا شرحـا مـ 

مػرًدا مثؾ: جاء محؿٌد ضاحًؽا، وقد يؽقُن جؿؾًة فعؾقُة أو أسؿقة قد يؽقن جؿؾيًة فعؾقية يعـيل 

 فعؾ فاطؾ كلن كؼقل: جاء محؿٌد يضحؽ، جاء محؿٌد يضحُؽ.

ع ليؿ يسيبؼ جاء: فعٌؾ ماٍض، ومحؿٌد: فاطؾ، ويضحُؽ، ويضيحُؽ: فعيٌؾ مضيارع مرفيق

بـاصب، وٓ بجازم وطالمة رفعف الضؿة، ولؽؾ فعٍؾ فاطٌؾ بعده إًذا فاطؾ يضحُؽ يق مسكرت، 

صقيب صييارت جؿؾية فعؾقيية يضيحؽ، والؿسييكرت ييق، صقييب ييذه الجؿؾيية الػعيؾ والػاطييؾ مييا 

 أطراهبا؟ حاٌل مـ محؿد.

كؽقن الحال وقد قؾـا مـ قبؾ الجؿؾة بعد الؿعرفة حال، والجؿؾة بعد الـؽرة كعت، وقد  

جؿؾًة أسؿقة كلن كؼقل: جاء محؿٌد ويق يضحؽ، أو جاء محؿٌد وييق ضياحٌؽ، جياء محؿيٌد 

ويق ضاحٌؽ جاء محؿٌد فعٌؾ وفاطيؾ، وييق ضياحٌؽ اليقاو يسيؿقهنا واو الحيال حيرف حيال 

مبـل طؾك الػك  ٓ محؾ لف مـ اخطراب، ويق: مبكدأ، وضاحٌؽ: خيرب الؿبكيدأ، والجؾؿية ميـ 

 حاٌل لؿحؿد.الؿبكدأ وخربه 

إًذا فالحال قيد كؽيقُن اسيٌؿا مػيرًدا، وقيد كؽيقُن جؿؾيًة أسيؿقة أو فعؾقية، وقيد كؽيقُن شيبف 

جؿؾة، وقد كؽقن شيبف جؿؾية شيبف الجؿؾية ل حؽيؿ الجؿؾية يعـيل إذا وقيع شيبف الجؿؾية بعيد 

معرفة فحال، وإذا وقع شبف الجؿؾة بعد كؽرة فـعت، كلن كؼقل: جاء محؿيٌد طؾيك قدمقيف جياء 

 طؾك قدمقف يعـل جاء محؿد حالة كقكف طؾك قدمقف، أو جاء محؿٌد طؾك السقارة. محؿدٌ 

طرفـا أن الـعت آسػ طرفـيا أن الحيال يؼيع اسيًؿا مػيرًدا، وجؿؾيًة بـقطقفيا، وشيبف جؿؾية 

كذكرون يا إخيقان، ييذا ييق كؼسيقؿ الخيرب ييذا ييق كؼسيقؿ الخيرب فيالخرب كيذلؽ: ٕن الخيرب 

لـعت إحؽام كػسفا كؽقن اسًؿا مػرًدا جاء رجيٌؾ ضياحٌؽ، والحال مـ واٍد واحد، وكذلؽ ا

ويؽقُن الـعت جؿؾًة، جاء رجٌؾ يضيحُؽ يعـيل يضيحؽ ييق، ويؽيقن شيبف جؿؾية جياء رجيٌؾ 

 طؾك قدمقف.

فالخرب، والـعت، والحال مـ واٍد واحد فؾفذا غالًبا ما كشرتك ل إحؽام اليذي يخكؾيػ  

رة فكؼقل خرب، أو كل:ي هبا بعد اككؿال الجؿؾية إسؾقب إما أن كصػ الؿقصقف بالصػة مباش



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 084

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 فنن وافؼت ل الكعريػ والكـؽقر فـعت، وإن خالػت فحال.

يذا ما يكعؾؼ بالحال سلفك  الؿجيال لعسيمؾة بعيد آككفياء ميـ الكؿقيز ٕن الكؿققيز يظيـ 

 بعضفؿ أكف أخ حال، ويق لقس بلخقف، وٓ قريًبا لف إٓ أكف مـ الؿـصقبات.

ُر لَِؿييا َقيِد -رحؿف اهلل-روم قال ابـ آج  :  باب الكؿققز الكؿققز يق آسؿ الؿـصقب اْلُؿَػسِّ

َواِت كحيق ققليؽ: كصيبب زييٌد طرًقيا، وكػؼيل بؽيٌر شيحًؿا، وصياب محؿيٌد كػًسيا،  ـَ الذَّ
اْكَبَفْؿ مِ

 واشرتيت طشريـ غالًما، ومؾؽـا كسعقـ كجعًة، وزيٌد أكرم مـؽ أًبا وأجؿؾ مـؽ وجًفا.

 اهةٌٚٚص:
الكؿققز لف كعريٌػ، ولف ضابط فالكؿققز أن ككؼدم كؾؿة أو كؼقل إن يكؼدم شلٌء فقيف إهبيام أن 

يكؼدم شلٌء فقف إهبام، ما معـك إهبام؟ إهبام يعـل أكف يحكؿؾ أكثر مـ كػسقر يذا الؿبفؿ، واليذي 

 يحكؿؾ الؿبفؿ يق الذي يحكؿؾ أن يكؼدم شلٌء مبفؿ يحكؿؾ أكثر مـ كيقع قيد يؽيقن كيذا، قيد

 يؽقن كذا، قد يؽقن كذا.

والكؿققز يق آسؿ الؿـصقب الذي يرفع إهبام يذا الؿبفؿ يرفيع إهبيام ييذا الؿيبفؿ يعـيل 

أن يل:ي محدٍد لؾـقع الؿؼصقد ميـ ييذا الؿيبفؿ ييذا كػسيقر الحيال، صقيب ميـ حقيث الضيابط 

سيؿ كقػ كضبط الكؿققيز؟ كؼيقل: الكؿققيز، الكؿققيز كيؾ اسيٌؿ مـصيقٌب طؾيك كؼيدير ميـ ييق آ

الؿـصقب الذي طؾك كؼدير مـ أو مـ جفٍة يعـل يؿؽـ أن ُكؼدر قبؾف حرف الجر مـ أو طبيارة 

 مـ جفٍة.

فنذا قؾت: طـدي خؿسقن طـدي يآ شبف جؿؾة وٓ ٓ؟ شبف جؿؾية: ٕكيف ضيرف، صقيب 

شبف جؿؾة كؼع مبكدًأ! ٓ لقس مبكيدًأ دي شيبف جؿؾية فعـيد ضيرف وييق مضياف والقياء مضياف 

رون: طشرون اسؿ أو فعؾ أو حرف؟ اسيؿ طياِر أو مسيبقق بعاميؾ؟ طياِر مياذا إلقف، طـدي طش

 يؽـ إطرابف؟ طرفـا مبكدأ، فعشرون مبكدأ، وطـدي خرب.

أخربكييا طييـ العشييريـ بلهنييا أحـييا قؾـييا خؿسييقـ أخربكييا طييـ الخؿسييقـ بلهنييا طـييدي إًذا مييا 

بفؿية إطراب طـدي؟ خرب وخؿسيقن مبكيدأ ميمخر، صقيب طـيدي خؿسيقن، خؿسيقن كؾؿيٌة م



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 085

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

.. مكيك فيا أكيقاع كثقيرة كؼيقل: طـيدي خؿسيقنكحكؿؾ أشقاء كثقرة خؿسيقن مياذا؟ خؿسيقن ل

 طـدي خؿسقن بؼرًة.، مثاًل  (بؼرةً سكعرفقن؟ حكك أققَل: )

الكؼدير طـدي خؿسقن مـ إبؼار اسٌؿ مبفؿ آسػ اسيٌؿ مـصيقب ييرف إهبيام ميا كؼيدم،  

يت  ال قـ مـ إقالم، أكرميُت خؿسية ويؽقن طؾك كؼدير مـ اشرتيت  ال قـ قؾًؿا يعـل اشرت

 طشر صالًبا يعـل أكرمت خؿسة طشر مـ الطالب.

كؼقل: طـدي مرتٌ قؿاًشا يعـل طـدي مرتٌ مـ إقؿشة أو مـ الؼؿياش، كؼيقل كـيت جا ًعيا 

كؼقل: أكؾُت صاًطا كؿًرا يعـل أكؾُت صاًطا مـ الكؿير، صقيب وقيد كؼيقل: صياب محؿيٌد، صياب 

: فاطؾييف، صيياب محؿييًدا صيياب محؿييٌد يعـييل كسييبت الطقبيية إلييك محؿييٌد صيياب: فعييؾ، ومحؿييدٌ 

محؿد، صقب ما الذي صاب ل محؿد؟ صياب محؿيٌد كسيبت الطقبية إليك محؿيد ميـ أي جفية 

يا؟ مـ جفة الـسب، صياب محؿيد ميـ جفية الخؾيؼ، صياب محؿيد ميـ جفية الؽيالم، صياب 

 محؿد مـ أي جفة؟ مـ جفة الـػس.

ب محؿيد ميـ جفية اليـػس، صياب محؿيٌد كالًميا كؼقل: صاب محؿٌد كػًسا يعـل صاب صا

 يعـل مـ جفة الؽالم، صاب محؿٌد كسًبا يعـل مـ جفة الـسب، ويؽذا.

إًذا فالكؿققز يق اسٌؿ مـصقب فنذا دور يبقـ مـ هبؿ مـ الذواِت يعـل يرفع إهبيام ميا قبؾيف، 

ييؾ  صقب كقػ يرفع بيلي صيقرة؟ بيلن يؽيقن طؾيك كؼيدير ميـ أو ميـ جفيٍة ييذا ييق الكؿققيز،

الكؿققز لف طالقة ببقيان الحالية والفقمية؟ ٓ ميا ل طالقية، وٓ ل كشيابف بيقـ الكؿققيز والحيال إٓ 

 كقهنؿا اسؿقـ مـصقبقـ، والؿـصقبات خؿسة طشر أو أربعة طشر.

إًذا فالحال والكؿققز يخكؾػان، وٓ يشيكبفان فالحيال يبيقـ الحالية والفقمية، والكؿققيز يرفيع 

لحيال طؾيك كؼيدير كيقن حاليِف أو حالية كقكيف والكؿققيز طؾيك كؼيدير ميـ، إهبام السابؼ، الحيال ا

الحال الحال يدُل طؾك القصػ الصػة لؽيـ صيػة مخالػية لؾؿقصيقف ل الكعرييػ والكـؽقير 

 فػل صػة كدل طؾك صػة.

صقب والكؿققز الكؿققز اسؿ جامد يعـل ما ل دٓلة طؾك الصػة اشرتيُت طشريـ قؾًؿا قؾؿ، 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 086

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ًة، ما فقفا أي دٓلة طؾك القصػقة، ومع ذلؽ يـاك مقاضع خاصٌة لؾكؿققيز اشرتيت طشريـ بؼر

ل مقاضع ل أسالقب يذه خاصة لؾكؿققز إذا رأيكفا فاطؾؿ مباشيرة أن آسيؿ الؿـصيقب كؿققيز 

 لقس شقًما آخر: ٕهنا مقاضع خاصة بالكؿققز.

 ًّ ً٘اضع اهةٌٚٚص:
مـصيقب بعيد طيدد ففيق كؿققيز كحيق آسؿ الؿـصقب بعد العيدد، أي اسيؿ  امل٘ضع اوٗي:

طـدي طشرون قؾًؿا كؾ اسٌؿ مـصقب بعد طدد طـدي طشرون قؾًؿا، قؾًؿيا اسيؿ مـصيقب بعيد 

ـَ َجْؾيَدةً ﴿، [4]يقسيػ: ﴾إِكِّل َرَأْيُت َأَحَد َطَشَر َكْقَكًبا﴿طدد،  َليُف ﴿و [4]الـيقر: ﴾َفاْجؾِيُدوُيْؿ َ َؿياكِق

اسييٌؿ مقصييقف بعييد طييدد ففييق كؿققييز يييذا مييـ مقاضييع ، كييؾ [23ص:] ﴾كِْسييٌع َوكِْسييُعقَن َكْعَجييةً 

 الكؿققز.

كيؾ اسيٌؿ مـصيقب بعيد مؼيدار كيؾ اسيٌؿ مـصيقب بعيد مؼيدار يعـيل كؾؿيا  امل٘ضع اهجاُٛ:

جاءت كؾؿة كدل طؾك مؼدار كدل طؾيك مياذا؟ طؾيك مؼيدار، كقيػ مؼيدار؟ مؼيدار يعـيل اليذي 

ي يبقـ الحجيؿ ميثاًل أي اسيؿ ييدل يبقـ مثاًل الؿساحة، الؿؼدار الذي يبقـ القزن، الؿؼدار الذ

 طؾك مؼدار.

فآسؿ الؿـصقب بعده كؿققز، كلن كؼقل: طـدي صاٌع قؿًحيا، طـيدي صياٌع، الصياع ييذا 

مـ أسؿاء الؿؼادير يعـل فقدل طؾك الحجؿ طـدي صاٌع قؿًحا، طـدي صاٌع زبقًبا، طـدي صياٌع 

سياحة، أو كؼيقل: اشيرتيُت كيقاًل أرًزا، أو كؼقل: طـدي ميرتٌ قؿاًشيا، طـيدي ميرت الؿيرت يبيقـ الؿ

ُكػاًحا كقاًل يذا كعريب لؽؾؿة كقؾق كقؾق يعـل اشرتيت كقاًل مـ الكػياح، اشيرتيت كيقاًل كػاًحيا، 

 ويؽذا.

ٍة َخْقيًرا َييَره﴿قال كعالك:  ـْ َيْعَؿيْؾ مِْثَؼياَل َذرَّ ، مثؼيال ذرة ييذا ٓ ييدُل طؾيك [7الزلزلية:] ﴾َفَؿ

ا َيَره﴿ مؼدار؟ بال الؿـصقب بعده كؿققز، ٍة َشرًّ ـْ َيْعَؿْؾ مِْثَؼاَل َذرَّ  .[8الزلزلة:] ﴾َوَم

 إًذا ففذا الؿقضع الثاين لؾكؿققز.



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 087

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

كؾ اسٍؿ مـصقب بعد أفعؾ الكػضقؾ، كؾ اسٍؿ مـصقب بعد أفعيؾ  امل٘ضع اهجاهح هوةٌٚٚص:

الكػضقؾ أفعؾ الكػضقؾ اسؿ طؾك وزن أفعؾ مثؾ أكرب، أصغر، أحسـ، أصقل، أكثر اسيؿ طؾيك 

 أفعؾ كػضقؾ يدُل طؾك أكؽ فضؾت شلء طؾك شلء. وزن

فآسؿ الؿـصقب بعده كؿققز كلن كؼقل: أكا أكثر مـيؽ أو زييٌد أكثير مـيؽ أكثير ييذا اسيؿ 

الكػضقؾ، صقب آسؿ الؿـصقب بعده أكا أكثر مـؽ طؾًؿا، أكا أكثر مـؽ حؾًؿيا، أكيا أكثير مـيؽ 

، يق أحسـ مـؽ ُخؾًؼا،  ًٓ يق أحسـ مـؽ فعياًل أو وجًفيا، ويؽيذا كيؾ أوًٓدا، أكا أكثر مـؽ ما

 اسٍؿ بعد أفعؾ الكػضقؾ.

فبعد أن طرفـا الكؿققز، وطرفـا ضابط الكؿققز، وطرفـا شلٍء مـ الؿقاضع الخاصة لؾكؿققيز 

، كعيؿ الكؿققيز ٓ يؽيقن إٓ اسيًؿا ٓ "الكؿققز يق آسيؿُ "كعقد إلك كالم ابـ آجروم الذي قال: 

 يؽقن شقًما آخر.

َواِت ييذا ففؿـياه، كحيق ققليف: الؿـصقب يذ ـَ اليذَّ ُر لَِؿيا َقِد اْكيَبَفْؿ مِي ا بقاُن لحؽؿف اْلُؿَػسِّ

كصبب زيٌد طرًقا أي كصبب زيٌد مـ جفة العرق، وكػؼل بؽٌر شحًؿا كػؼيل يعـيل أكيف امكؾيئ حكيك 

كاد يـػجر بؽٌر شحًؿا، وصياب محؿيٌد كػًسيا يعـيل صياب محؿيد ميـ جفية اليـػس، واشيرتيُت 

ًما يعـل مـ الغـؿان، ومؾؽـا كسيعقـ كعجيًة ميـ الـعياج، وزييٌد أكيرم مـيؽ أًبيا زييٌد طشريـ غال

 أكرم مـؽ مـ جفة إب.

أًبا اسؿ مـصقب بعد أكرم أفعؾ، وأجؿؾ مـؽ وجًفيا، وجًفيا اسيؿ مـصيقب بعيد أجؿيؾ 

ؽيقن إٓ أفعؾ ّبقـ شقًما مـ إحؽام الـحقية لؾكؿققز فؼال: وٓ يؽقُن إٓ كؽرًة، كعؿ الكؿققز ٓ ي

كؽرة ٓ يؽيقُن معرفية، وٓ يؽيقُن إٓ بعيد كؿيام الؽيالم يعـيل ميا يؽيقن إٓ بعيد كؿيام الجؿؾية 

 إسؿقة مبكدأ وخرب، والػعؾقة فعؾ وفاطؾ،  ؿ يل:ي بعد ذلؽ الكؿققز.

 إن كان يـاك مـ سمال كسكؿع أن إلك إسمؾة، كػضؾ لؽ سمال؟  

 ما معـى  ـاعي؟سؤال: ال

 ـل الـحق.صـاطل يع :اجلواب



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 088

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 .خصوص اإلعراب الصـاعيِسؤال: ال

كعؿ: ٕكف الصـاطل قد ٓ يكػؼ مع الؿعـك ما ًة بالؿمة، وإن كان قا ًؿيا طؾقيف كؿيا : اجلواب

قؾـا مـ قبؾ ل البدل أططـل قؾًؿا دفرتًا ماذا ُكريد؟ أططـيل دفيرتًا، ميا يؼيؾ دفيرتًا مػعيقل بيف، ٓ 

ييذا غؾيط لؽيـ ل اخطيراب الصيـاطل كؼيقل: ييذا كؼقل: قؾًؿا يق الؿػعقل بف ميع أكيؽ غؾيط 

 مػعقل بف، ودفرتٌ بدل.

 هل الُؿققز ال يؽون إاْل اسًؿا جامًدا؟سؤال: ال

كعؿ الكؿققز ٓ يؽيقن إٓ اسيًؿا جاميًدا ٓ يؽيقُن اسيًؿا مشيكًؼا اسيًؿا مشيكًؼا يعـيل : اجلواب

 الدالة طؾك القصػ الجفة القصػقة كؿا شرحـاه.

ًُا يف هبه الجؿؾة: )جاء رجٌل راكب(؟هل كعرب كؾسؤال: ال    ؿة )راكب( كع

 وٓ يص  راكًبا. كعؿ جاء رجٌؾ راكٌب كعت.: اجلواب

ٍْ مـصوب ِعد عدد.سؤال: ال  اذكر مثااًل الس

 .مثال مثؾ طـدي طشرون قؾًؿا، قؾًؿا اسؿ مـصقب بعد طدد: اجلواب

 هل الحا  ال يلاي إال ِعد اؿام الجؿؾة؟سؤال: ال

الحال ٓ يؽقن إٓ بعد أن ككؿ الجؿؾة إسؿقة مبكدأ وخرب،  ؿ الحيال كيلن كعؿ : اجلواب

كؼقل: زيٌد داخٌؾ يا حالكف وقت الدخقل؟ مسيرًطا أو بعيد كؿيام الجؿؾية الػعؾقية فعيؾ وفاطيؾ 

 كلن كؼقل: دخؾ زيٌد مسرٌع كعؿ.

 ِخوص  قغة أ عل الُػضقل.سؤال: ال

، وقد يحدث فقف مقاضع لؽيـ ـْ كل:ي بؿِ يذا ل أحؽام أفعؾ الكػضقؾ إصؾ أن : اجلواب

 يذا الكػصقؾ الذي ٓ كذكره أن كعؿ.

 ِخصوص الُؿققز والُؼدير ق ؾه ِت )ِمن(.سؤال: ال

يعـل لق قؾت: طـدي طشرون قؾًؿا، قؾًؿا كؿققيز مـصيقب يؿؽيـ أن كؼيدر قبؾفيا : اجلواب



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 089

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

مؼيدرة ل الؿعـيك  مـ فكؼقل: طـدي طشرون مـ إقالم، مـ مذكقرة أو مؼدرة؟ مؼدرة يعـيل

لقست مذكقرًة ل الؾػظ فالكؿققز يؿؽـ أن كؼدر قبؾف مـ مـ جفكل كلن كؼقل: صاب زيٍد كػًسيا 

 طـد الكؼدير كؼقل: صاب زيٌد مـ جفة الـػس كعؿ.

ُْ الجؿؾة وش ه الجؿؾة إذا وقعت ِعد كؽرة أو ِعد معر ةسؤال: ال  .ُحْؽ

ٌد طـدك جؾس زييٌد فعيؾ وفاطيؾ، طـيدك كعؿ قد يل:ي ضرًفا، كلن كؼقل: جؾس زي: اجلواب

ضرف شبف جؿؾة، والجؿؾة وشبف الجؿؾة إن وقعت بعد معرفة فحال مـفا، وإن وقع بعد كؽيرة 

 فـعٌت لفا، يعـل جؾس زيٌد طـدك جؾس زيٌد حالة كقكف طـدك كعؿ.

 اهباُب اهةاهٛ يف املِص٘بات باُب االضةجِا١.
آسكثـاء، وحروف آسيكثـاء  ؿاكقية وييل  : باُب -رحؿف اهلل كعالك-قال فقف ابـ آجروم  

 إٓ وغقٌر كقهنا، وسًقى اجعؾقا الكـقيـ طؾك القاو، وسًقى، وسقاٌء، وخال، وطدا، وحاشا.

 معروف يكؽقن مـ  ال ة أركان، كلن كؼيقل: جياء 
ٌ

باُب آسكثـاء، آسكثـاء أسؾقٌب طربل

 الضققُف إٓ خالًدا.

 ضققف.فالركـ إول الؿسكثـك مـف ويق ال

 والركـ الثاين أداة آسكثـاء ويق إٓ.

 والركـ الثالث الؿسكثـك ويق خالًدا.

والذي يعـقـا ل يذا الباب باب آسكثـاء يق إطراب الؿسيكثـك، كقيػ ُكعيرب الؿسيكثـك؟ 

بدأ ابـ آجروم ببقيان أدوات آسيكثـاء قيال: أدوات آسيكثـاء  ؿاكقية، وأطيديا وييل إٓ، جياء 

 لًدا إٓ أداة اسكثـاء ففؾ يل حرف أم اسؿ؟ حرف.الضققف إٓ خا

وغقر جاء الضققُف غقر خالٍد، وغقر أداة اسكثـاء لؽيـ اسيؿ أم حيرف؟ اسيؿ: ٕكيؽ كؼيؾ 

غقٌر، وسًقى، وسٌقى، وسقاٌء يل كؾؿة واحدة لؽـ فقفيا لغيات طيـ العيرب يؼقليقن: سيًقى، 

 ويؼقلقن: سًقى، ويؼقلقن: سقاٌء، وأشفريا سقى.

ققف سقى خالٍد، فسيقى أداة اسيكثـاء، وييل حيرف أم اسيؿ؟ اسيؿ كغقير: كؼقل جاء الض



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 091

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لـفا كؼؾب الكـقيـ، وخال، وطدا، وحاشا أدوات اسكثـاء كلن كؼقل: جاء الضققُف خيال خاليٍد، 

 طدا خالٍد، حاشا خالٍد.

صقب ويؾ يل أسؿاء أم حروف أم أفعال؟ سقل:ي أكف يص  أن كؽيقن حروًفيا، ويصي  أن 

ًٓ ماض قة مـ ييذا طرفيت أن إٓ حيرف، وغقيٌر وسيًقى اسيًؿا، وخيال وطيدا وحاشيا كؽقن أفعا

ًٓ ماضقة.  يجقز أن كؽقن حروًفا، وأن كؽقن أفعا

وطؾك يذا فؼقُل ابـ آجروم حروف آسكثـاء  ؿاكقة لقس دققًؼا، لقست كؾفا حروًفيا كيان 

ؼيقل أدوات إدق أن ُيؼال أدوات يذا الذي سلل طيـ إدوات ميـ قبيؾ ييـ كيان إدق أن ي

 آسكثـاء  ؿاكقة: لؽل يشؿؾ الحروف، وإسؿاء، وإفعال.

ًٓ يل إٓ فؾفذا سقبدأ هبيا سيقبدأ هبيا، وآسيكثـاء  وأول باب أكثر أدوات آسكثـاء اسكعؿا

يا إخقان، كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ يكؽقن مـ  ال ة أركان كـكبف لفذه إركان: لـفيا ييل الكيل كيم ر ل 

 إطراب الؿسكثـك.

 آسكثـاء كؿ لف مـ ركـ؟  ال ة الؿسكثـك مـف، وأداة آسكثـاء، والؿسكثـك.

الؿسكثـك ٓ ُبد مـف وإن ٓ يػسد، ويذيب أسؾقب آسكثـاء يؽقن أسيؾقًبا آخير، وكيذلؽ 

أداة آسييكثـاء ٓ ُبييد مـفييا يبؼييك الييركـ إول ويييق الؿسييكثـك مـييف الؿسييكثـك مـييف قييد يييذكر ل 

 كؼقل: جاء الضققُف إٓ خالًدا.أسؾقب آسكثـاء كلن 

فإركان حقـمٍذ كامة أم غقر كامة؟ كامية، ويسيؿك آسيكثـاء كاًميا يعـيل كيام إركيان، وقيد 

يحدث الؿسكثـك مـف فكؼقل: ما جاء إٓ خالٌد ما جاء إٓ خالٌد مسكثـك مقجقد، وأداة مقجيقدة 

يسيؿقكف آسيكثـاء الـياقص،  كؼقل: مسكثـك مـف غقر مقجيقد، إركيان كامية أم كاقصية؟ كاقصية

 وبعديؿ يسؿقف الؿػرغ الؿػرغ بلن الؿسكثـك مـف غقر مقجقد كلن جقفف فارغ.

إًذا فآسكثـاء أميا أن يؽيقن كاًميا مكيك؟ إذا كؿيت أركاكيف يعـيل إذا ذكير مسيكثـك مـيف، وقيد 

 يؽقُن كاقًصا إذا كؼص شلٌء مـ أركاكف يعـل إذا لؿ ُيذكر الؿسكثـك مـف يذا واض .

آسكثـاء إما أن يؽقن مـػًقا أو مثبًكا إما ان يؽيقن مـػًقيا يعـيل مسيبقق بيلداة كػيل مثيؾ ميا و
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 جاء الضققُف إٓ خالٌد يذا اسكثـاء مـػل أم مثبت؟ مـػل.

وقد يؽقن آسكثـاء مثبًكا يعـل غقر مسبقق بلداة كػيل كؼقليؽ: جياء الضيققُف إٓ خاليًدا  

ك يذا ويذا إليك آسيكثـاء الكيام الؿثبيت اسيكثـاء كيام ومثبيت إًذا فكعقد قسؿة آسكثـاء بـاًء طؾ

اسكثـاٌء كاٌم ومثبٍت جاء الضققُف إٓ خالًدا كيام الضيققف ومثبيت غقير مسيبقق بيلداة آسيكثـاء 

 الكام الؿثبت.

صقب والـقع الثياين آسيكثـاء الكيام الؿـػيل الكيام الؿـػيل ميا جياء الضيققُف إٓ خاليٌد كيام 

 ـػل مسبقق بـػل.أركاكف كامة أو م

صقب والـقع الثالث آسكثـاء الـاقص آسكثـاء الـاقص أو الؿػرغ مثؾ ما جاء إٓ خاليٌد  

 ما جاء إٓ خالٌد يذا كاقص، كاقص مـػل أو مثبت؟ كاقص مـػل.

صقب بؼل قسؿ رابع كاقص مثبت يذا غقر مقجقد ل الؾغة ما كؼقل: جاء إٓ خاليٌد ميا ل، 

اقص ٓ يؽيقُن إٓ مـػًقيا، فؾفيذا أقيقل آسيكثـاء الـياقص وخيالص: لـيف ٓ فؾفذا آسكثـاء الـي

 يؽقن إٓ مـػًقا.

 فخاالت ٗأُ٘اع االضةجِا١ ثدثٞ:  
 الكام، الؿثبت، الكام الؿـػل، والـاقص الؿػرغ.

آسكثـاء الكام الؿثبت يجب ل الؿسكثـك الـصب الؿسيكثـك فقيف يجيب كصيبف  اهِ٘ع اوٗي:

خالًدا، كج  الطالُب إٓ الؿفؿؾ، سيافر إخيقاين إٓ طؾًقيا، أكرميت الطيالب  جاء الضققُف إٓ

 إٓ الؿكلخر، ويؽذا.

آسكثـاء الكاُم الؿـػل، ما جاء الضيققف إٓ خاليٌد يجيقز ليؽ ل الؿسيكثـك  ٗاهِ٘ع اهجاُٛ:

 حقـمٍذ إطرابان يجيقز ل الؿسيكثـك إطرابيان إول كصيبف أيًضيا ييذا آسيكثـاء كؼيقل: مـصيقٌب 

طؾك آسكثـاء أو كؼقل: مسكثـًا مـصقُب كحق ما جاء الضققُف إٓ خالًدا، ما جياء الضيققف إٓ 

 خالًدا، خالًدا مـصقب طؾك آسكثـاء والؿسكثـك مـصقب.

ًٓ ميـ الؿسيكثـك مـيف، والبيدل  ًٓ مـ الؿسكثـك مـف بيد واخطراب الثاين الجا ز أن يؽقن بد



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 092

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

اب رفًعيا، وكصيًبا، وجيًرا، فكؼيقل: ميا جياء الضيققُف ميا كؿا سبؼ مـ الكقابع يلخذ كػس اخطر

 جاء الضققف فعؾ وفاطؾ يذا الػعؾ مـػل.

إًذا الضققف فاطؾ، كؼيقل: ميا جياء الضيققف إٓ ميـ؟ إٓ خياٌد خاليٌد بيدٌل ميـ الضيققف 

مرفقٌع وطالمة رفعف الضيؿة، كؼيقل: ميا رأييُت أحيًدا إٓ خاليًدا ميا رأييُت فعيٌؾ وفاطيؾ، أحيًدا 

 ف مـصقب، إٓ خالًدا، خالًدا بدل مـ أحد مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.مػعقٌل ب

قؾ ما مررُت بلحٍد جار ومجرور، اسكثـك ما مررُت بلحٍد إٓ خالٍد، خاليٍد بيدل ميـ أحيد 

مجرور وطالمة جره الؽسرة، فنذا خذكا الؿثال إخقر ميا ميررُت بلحيٍد إٓ خاليد كقيػ كـطيؼ 

، وييق جيا ٌز فصيق  ميا ميررُت بلحيٍد إٓ خاليًدا، كقيػ خالد ييا؟ ليؽ وجفيان إول الـصيب

 كعرب خالًدا؟ مسكثـًا مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

ًٓ فكؼيقل: ميا ميررُت بلحيٍد إٓ خاليٍد بيدٌل  والقجف الثاين، ويق أفص  وأكثر أن كجعؾف بيد

 مـ أحٍد مجرور وطالمة جره الؽسرة.

 ١ اهِااص املفسغ.طٚب بقٛ اهِ٘ع اهجاهح ًّ االضةجِا١ ٗٓ٘ االضةجِا
آسكثـاء الـياقص الؿػيرغ كقيػ كعيرب الؿسيكثـك فقيف؟ كعربيف بحسيب ميا قبيؾ إٓ ُكعربيف 

بحسب ما قبؾ إٓ يعـل كيلن إٓ غقير مقجيقدة فينذا قؾيت: ميا جياء إٓ خاليٌد ييل ل اخطيراب 

ف كؼقلؽ جاء خالٌد يعـل فاطؾ، كذا كؼقل: ما جاء إٓ خالٌد، خاليٌد فاطيؾ مرفيقع وطالمية رفعي

 الضؿة.

صقب ما رأيُت إٓ خالًدا يعـل رأيت خالًدا مػعقٌل بف مـصقب واض ؟ صقب لق قؾت: ميا 

جاء خالٌد إٓ ضاحًؽا، ما إطراُب ضاحًؽا؟ حيال، كؼقليؽ: جياء خاليٌد ضياحٌؽ إٓ كيان غقير 

مقجقًدا، صقب لق قؾت: جاء خالٌد إٓ إكرام لؽ مػعقٌل ٕجؾف، ما جاء خاليٌد إٓ الؾقؾية ضيرف 

 ن، ويؽذا.زما

أدركيكؿ أن آسيكثـاء الـياقص الؿػيرغ ل حؼقؼكيِف ليقس  -حػظؽيؿ اهلل-فنذا ففؿكؿ ذليؽ 

اسيكثـاًء، آسيكثـاء ل الحؼقؼية إكؿيا ُيطؾيؼ طؾيك آسيكثـاء الكيام بـقطقيف الؿـػيل والؿثبيت، أميا 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

آسكثـاء الـاقص ففة ل حؼقؼكيف أسيؾقب حصيٍر طـيد الـحيقيقـ، ويسيؿقف البالغقيقن أسيؾقب 

 صر.ق

يعـل أن إٓ يـا ما دلت طؾك اسكثـاء، وإكؿا دلت طؾيك الحصير والؼصير، فينذا قؾيت: قيام 

زيٌد فعٌؾ وفاطؾ، فنذا أردت أن كحصر الؼقام ل زيد كؼقل: ما قيام إٓ زييٌد فحصيرت الؼقيام ل 

 زيد.

ولؽييـفؿ يييذكرون آسييكثـاء الـيياقص ل بيياب آسييكثـاء مييـ بيياب إكؿييال إسييالقب  

قيال:  -رحؿيف اهلل-ومعرفة اخطراب فنذا طرفـا ذلؽ كؼرأ ما قالف شقٌخ ابيـ آجيروم الؿكشاهبة، 

فآسكثـاء بلٓ ُيـصب إذا كان الؽالُم كاًميا مقجًبيا كحيق قيام الؼيقم إٓ زييًدا، وخيرج الـياس إٓ 

ييق طؿًرا يـا ذكر آسكثـاء الكام الؿثبت، ماذا ُيريد بكاًما مقجًبيا؟ مقجًبيا يعـيل مثبًكيا الؿقجيب 

 الؿثبت.

 ؿ قال ل آسكثـاء الكام الؿـػل: وإن كان الؽالُم مـػًقا كاًما جاز فقف البدل والـصب طؾيك  

 آسكثـاء كحق ما قام الؼقم إٓ زيٌد، وإٓ زيًدا، إٓ زيٌد بدل، إٓ زيًدا مسكثـًا مـصقب.

ِب العقاميؾ  ؿ قال ل آسكثـاء الـاقص الؿػرغ: وإن كيان الؽيالُم كاقًصيا كيان طؾيك حسي

يعـل العقامؾ الكل قبؾ إٓ كحق ما قام إٓ زيٌد، وما ضربُت إٓ زيًدا، وميا ميررُت إٓ بزييٍد ييذا 

 يق آسكثـاء بنٓ، اككفقـا مـف.

كـكؼؾ إلك آسكثـاء بغقٍر وسيًقى فؼيال ابيـ آجيروم: والؿسيكثـك بغقيٍر، وسيًقى، وُسيًقى، 

سيًقى فلكيؽ كؼيقل: جياء الضيققف غقير خاليٍد، جياء وسقاٍء مجروٌر ٓ غقر إذا اسكثـل بغقيٍر أو 

الضييققُف سييقى خالييٍد أيييـ الؿسييكثـك؟ خالييد، وأداة آسييكثـاء غقيير وسييقى، والؿسييكثـك مـييف 

 الضققف.

صقب الذي يفؿـا كؿا قؾـا إطراب الؿسكثـك، والؿسكثـك خاليد ميا إطيراب الؿسيكثـك بعيد 

ؾ حيال، مضياٌف إلقيف مجيرور غقٍر وسقى؟ مضاٌف إلقف مجرور، مضاٌف إلقيف مجيرور طؾيك كي

 طؾك كؾ حال.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 094

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صقب يعـل ما يجقز فقف ما جياز ل ميا بعيد إٓ ميرة يـصيب، وميرة يجيقز فقيف البدلقية ييا؟ 

إطراب الؿسكثـك اككبفقا لفيذه الؿسيللة ييا شيباب، إطيراب الؿسيكثـك بعيد إٓ اليذي قؾـياه قبيؾ 

 لك كؾؿة غقر كػسفا.قؾقؾ إطراب الؿسكثـك بعد إٓ بـػس الكػصقؾ السابؼ كؾف ُيـؼؾ إ

كؾؿة غقير حقـميٍذ ييل الكيل يجيقز فقفيا الـصيب والبدلقية ل آسيكثـاء الكيام والؿـػيل، أو 

يجييُب فقفييا الـصييب ل آسييكثـاء الكييام الؿثبييت، ويؼييع طؾقفييا اخطييراب مباشييرة ل آسييكثـاء 

 الـاقص فنذا قؾت: جاء الضققُف غقر خالٍد يذا اسكثـاٌء كاٌم مثبت مقجب.

حؽؿ غقر كػسفا يجب فقفا الـصب، وكؼقل: ميا جياء الضيققف فاطيؾ مرفيقع، غقير  إًذا ما

 يذه مـصقبة ويل مضاف، وخالٍد مضاُف إلقف مجرور.

ول آسكثـاء الكام الؿـػل ما جاء الضققف غقُر غقَر خالٍد، فالضققف فاطؾ، وغقير يجيقُز 

ضيققف غقيُر وه ومضياف، فقفا الـصيب طؾيك آسيكثـاء غقيَر، ويجيقز فقفيا البدلقية بيدل ميـ ال

 وخالٍد مضاف إلقف مجرور.

ول آسكثـاء الـياقص ميا جياء غقيُر خاليٍد، جياء فعيؾ، وغقيُر فاطيؾ وه ومضياف، وخاليٍد 

 مضاف إلقف، ما أكرمُت غقُر خالٍد مػعقٌل بف، ما مررُت بغقِر خالٍد اسؿ مجرور.

ٓ طؾك كؾؿية غقير وسيقى إًذا آسكثـاء بغقٍر وسًقى كؼع أحؽام الؿسكثـك الؿذكقرة بعد إ

 كػسفا أو كػسفؿا، والؿسكثـك بعديؿا يؾزم الجر طؾك أكف مضاٌف إلقف.

إن سللت طـ السبب سلذكر بسرطة إن سللت طـ السبب فالسبب ل ذلؽ أن إٓ حرف، 

وغقييٍر وسييًقى اسييؿان، وطرفـييا م كؼبييؾ ل بيياِب اخطييراِب والبـيياء أن الييذي يدخؾييف اخطييراب 

 ال كدخؾف إحؽام اخطرابقة.آسؿ، وأما الحرف ف

فعـيدما جياء حؽيؿ آسيكثـاء وقيع طؾييك إٓ وقيع طؾيك إٓ، وإٓ حيرف أو اسيؿ؟ حييرف، 

والحرف يؼبؾ اخطراب أو ٓ يؼبؾ؟ فيال يؼبيؾ فيذا قاليت العيرب اخطيراب إليك ميا بعيده غقير 

كؾؿية الؿسكثـك، وأما آسكثـاء بغقٍر وسقى فبؼل طؾيك إصيؾ أن حؽيؿ آسيكثـاء وقيع طؾيك 

غقر وسقى: ٕهنؿا اسؿان يؼبالن اخطراب، وما بعديؿا مضاٌف إلقف ييذه الؿسيللة ففؿكؿقييا 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 095

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 إٓ فؾقست مفؿة أن.

 ؿ اككؼيؾ إليك آسيكثـاء بخيال، وطيدا، وحاشيا فؼيال: والؿسيكثـك بخيال، وطيدا، وحاشيا  

 ًرا وبؽٍر، كعؿ.يجقز كصبف وجره كحق قام الؼقم خال زيًدا وزيٍد، وطدا طؿًرا وطؿٍر، وحاشا بؽ

آسييكثـاء بخييال، وطييدا، وحاشييا جيياء فقييف طييـ العييرب أهنييؿ يجييرون الؿسييكثـك بعييديا،  

ويـصبقكف كال إمريـ وارد طـ العرب، يؼقلقن: جاء الضققف طدا خالٍد، وطدا خالًدا، فؼيال 

الـحقيقن: إذا جررت ما بعديا طدا خالٍد، خال خاليٍد، حاشيا خاليٍد فـؼيقل إهنيا حيروف جير، 

ؼقل إهنا حقـمٍذ حروف جر، وما بعديا اسٌؿ محروٌر هبا فؾفذا ييذكرون خيال، وطيدا، وحاشيا فـ

 ل حروف الجر طـد ذكريا بالكػصقؾ.

صقب وإذا كصب الذي بعديا جاء الضققُف طدا خالًدا بالـصب قيالقا: إهنيا حقـميٍذ أفعياٌل 

مـصيقب، وفاطؾفيا ماضقة، وآسؿ الؿـصيقب بعيديا فاطيؾ أم مػعيقل بيف؟ مػعيقٌل بيف: ٕكيف 

 ضؿقٌر مسكرت كؼديره يق.

إًذا فعدا، وخال، وحاشا، يجقز فقفا وجفان أن كؽقن حروف جر فكجير الؿسيكثـك بعيديا 

ًٓ بيف  ًٓ ماضيقة فقؽيقن الؿسيكثـك بعيديا مػعيق طؾك أكف اسٌؿ مجروٌر هبا، ويجقز أن كؽقن أفعيا

 مـصقًبا، وفاطؾف مسكرت كؼديره يق.

ٍد، جياء فعيٌؾ مياٍض، والضيققف فاطيؾ، وطيدا حيرف جير كعرب جاء الضيققُف طيدا خالي

كعربف كحروف الجر يعـل حرف جيٍر مبـيل طؾيك السيؽقن ٓ محيؾ ليف ميـ اخطيراب، وخاليٍد 

 اسٌؿ مجروٌر بعدا وطؾك طالمة جره الؽسرة.

فنن قؾيت: جياء الضيققف طيدا خاليًدا، فعيدا فعيٌؾ مياٍض كعربيف كسيعك، وادطيك إفعيال 

              الؿخكقمة بللػ.

مبـل طؾك الػك  الؿؼدر، والػاطؾ مسكرت كؼديره يق وخاليد مػعيقل بيف مـصيقب وطالمية 

كصييبف الػكحيية كعييؿ، اككفييك كالمييف طؾييك آسييكثـاء كـكؼييؾ إلييك الؿـصييقب الثيياين مييـ إسييؿاء 

 الؿـصقبة، ويق اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 096

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ااي ابّ  دسَٗ زإ اهلل ااي:  
 َباُب اَل:  

ْٖ "َها" ٍِ َأ َ٘ "َهـا َزُدـَى ٔفـٛ            ٔاِعَو َُِخـ ٍِ َتَةَلـٖسِز "َهـا"  ََٗهـ  َٝ ِٖٔلـَس ٍّ ِإَذا َباَغـَسِت َاه ِٙ٘ ِِـ ِِٚس َت ِٖٔلَسأت ٔبَغ ِِٔصُب َاه َت
 َاهٖداِز.
يذه ٓ الـافقة لؾجـس، ٓ الـافقة معروفة أهنا حرف كػل يدخؾ طؾك الػعؾ، ويدخؾ طؾك  

فـؼيقل كافقية ٕهنيا بؿعـيك ٓ  "وسيفمحؿيد ٓ يفؿيؾ در"آسؿ، يدخؾ طؾيك الػعيؾ كؼقليؽ: 

الـافقة اسؿف محؿد ٓ يفؿؾ دروسف ففل حرف كال وحرف الـػل ليقس بالؿضيارع وٓ يجيزم 

 الؿضارع والؿضارع بعده مرفقع، ما لـا طالقة بالـافقة الداخؾة طؾك الػعؾ أن.

ٓ "سؿ كؼيقل: كريد أن الـافقة طؾك آسؿ، ٓ الـافقة الداخؾة طؾك آسؿ، يعـل كـػل آ

كـػيل إٓ أن الـػيل ل العربقية  "ٓ أحيد ل الؿسيجد"، "ٓ ككاب ل الؿؽكبة"، "رجؾ ل البقت

طؾك كقطقـ، ويذا مـ كدققؼ العربقة، يعـل العربل أحقاكا يريد معـيل خياص بيالـػل، فقرييد أن 

ين يقصؾف لؾؿسكؿع بيدل ميا يػصيؾف بؽيالم يضيع حركية وٓ إطيراب معيقـ، فيكػفؿ ييذه الؿعيا

 الدققؼة مـ كالمف.

ٓ رجييؾ ل "ميياذا كؼصييد؟ يييؾ كريييد أن كؼييقل  "ٓ رجييؾ ل البقييت"أكييت أن إذا قؾييت: 

يؾ كريد أن كؼقل أن يذا البقت ما فقف رجؾ بؾ فقف رجال، يعـل كريد أن كـػيل القحيدة  "البقت

وٓ أم كريد أن كؼقل أن يذا البقت خال مـ جـس الرجيال، ميا فقيف أحيد ميـ الرجيال ٓ رجيؾ 

 رجالن وٓ رجال ما فقف أحد مـ جـس الرجال.

يحكؿؾ أكثير ميـ معـيك كيذا أو ٓ، كقيػ كػيرق بيقـ  "رجؾ"إًذا فالـػل القاقع طؾك كؾؿة 

يذيـ الؿعـققـ؟ بحركة إن جعؾت ٓ مفؿؾة يامؾة يعـل لقس لفا طؿؾ، يعـل لقست بعديا ميا 

ٓ حيرف  "ٓ رجيؾ ل البقيت"إطرابف مبكيدأ مرفيقع فقحكؿيؾ الؿعـيك أكيؽ كرييد كػيل القحيدة 

 مفؿؾ لقس لف طؿؾ حرف كػل

 رجؾ: اسؿ لؿ يسبؼ بالعقامؾ حقـمذ فقؽقن مبكدأ



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 097

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 ل البقت: خرب

إما إذا أردت الـص طؾك كػل الجـس، أردت أن كػفؿ الؿسيكؿع أكيؽ كـػيل الجيـس كؾيف: 

فييع فحقـمييذ كعؿييؾ ٓ الـافقيية طؿييؾ إٓ، كعؿؾفييا طؿييؾ إن، إن ميياذا كعؿييؾ؟ كـصييب اسييؿفا وكر

ٓ "خربيا، كعؿؾ ٓ الـافقة طؿؾ إن إٓ أن العرب مقزوا طؿؾفا بلهنا كـصب بال كـقيـ، فكؼيقل: 

   "رجؾ ل الدار

ٓ: كؼييقل كافقيية لؾجييـس يعـييل طامؾيية طؿييؾ إن حييرف مبـييك طؾييك السييؽقن ٓ محييؾ مييـ 

 إطرابف.

 رجؾ: اسؿ ٓ الـافقة الجـس مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 خرب ٓ الـافقة لؾجـس ل محؾ رفع.ل الدار: جار ومجرور 

البخقؾ مؿدوح؟ قؾت: البخقؾ مؿدوح لق أردكا  "ٓ بخقؾ مؿدوح"صقب أبشر لق قؾت: 

أن طرب إطراب صـاطل ييذا معـيك إطيراب صيـاطل، يعـيل بغيض الـظير طيـ الؿعـيل كؼيقل: 

طؿؾكفيا ميا أ "ٓ بخقؾ مؿيدوح"البخقؾ: مبكدأ، والؿؿدوح: خرب فنذا أدخؾت ٓ الـافقة كؼقل: 

   "ٓ بخقؾ مؿدوح"فنذا أطؿؾكفا طؿؾ ٓ الـافقة لؾجـس، كؼقل: 

 ٓ: الـافقة لؾجـس يعـل طؿؾت طؿؾ إن

 بخقؾ: اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 مؿدوح: خربيا مرفقع وطالمة الرفع الضؿة.

 إطراب صـاطل مبكدأ وخرب، صب أكػقف بال الـافقة لؾجـس "الؿممـ كاذب"

كـػل الجـس ٓ يقجد مممـ كاذب، الؽاذب كـكػل طـيف صيػة اخيؿيان  "ٓ مممـ كاذب"

 الؽامؾ، 

 ٓ الـافقة لؾجـس 

 مممـ: اسؿفا مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

 كاذب: خربيا مرفقع.



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 098

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ٓ سيقارة "، "ٓ كػاحة ل الشيجرة"، "ٓ رجؾ ل الؿسجد"، "ٓ رجؾ ل الدار"وكذلؽ 

 ويؽذا. "ل الؿعرض

ا ففذا فرق بقـ الـػل العيام، وكػيل الجيـس لؿياذا أطؿؾيقا ٓ الـافقية طؿيؾ إن؟ لؾدٓلية إذً 

طؾك كػل الجـس، فنذا طؿؾت طؿؾ إن كـصيب اسيؿفا لؽيـ بيال كـيقيـ وكـصيب خربييا صيب 

أطييرب  "ٓ مفـدسييقـ بييارطقن ل الشييركة"مبكييدأ وخييرب أدخييؾ ٓ  "الؿفـدسييقن بييارطقن"

 مفـدسقـ

 صقب وطالمة كصبف القاءاسؿ ٓ الـافقة لؾجـس مـ

 وبارطقن: خربيا مرفقع.

 ٓ خطقـ مكؼاصعقـ"أدخؾ ٓ  "الخطان مكؼاصعقـ"كؼقل: 

 "ٓ وكريـ ل لقؾة"كؼقل:  "القكران ل لقؾة"

 وكريـ: اسؿفا مـصقب وطالمة كصبفا إلػ

 ل لقؾة: الخرب.

   "ٓ أحد أغقر مـ اهلل"

 أحد: اسؿ مـصقب لؽـ بال كـقيـ

 رفقع.أغقر: الخرب م

الـافقة لؾجـس ماذا كعؿيؾ؟ كعؿيؾ  "ٓ"ففذا ما فسره ابـ آجروم رحؿف اهلل كعالك، مـ أن 

 لؽـ بال كـقيـ بشرصقـ: "إن"طؿؾ 

ٓ ميممـ "، "ٓ رجيؾ ل اليدار"إول: أن كباشر اسؿفا، يعـل أن ٓ يؽقن بقـفؿا فاصيؾ 

 ، كباشر اسؿفا بال فاصؾ."كاذب

يـيا كؽيررت صقيب،  "ٓ رجيؾ وٓ اميرأة ل اليدار" كؼيقل يعـل أٓ "ٓ"الثاين: أٓ ككؽرر 

الـافقية لؾجيـس كـصيب اسيؿفا مطؾؼيا بيال كـيقيـ  "ٓ"قبؾ أن كسكؿر ل ذلؽ كـبف إلك أن كيقن 

يذا ققل ليبعض الـحيقيقـ، وييق قيقل قيقي إٓ أن الجؿفيقر ليف قيقل آخير ل الؿسيللة أققليف 



 

 

 د. صليوبى بي عبذ العزيز العيىًي: فضيلت الشيخل 099

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 باخكصار.

فلحييد:  "ٓ أحيد ل البقييت"مبـيل طؾييك الػييك  ففيؿ يؼقلييقن: إذا كييان اسيؿفا مػييرًدا ويييق 

اسؿفا مبـل طؾك الػك  ل محؾ كصب، فنن كان غقر ذلؽ ففق مـصقب، يعـل مثـيل أو جؿيع، 

ففييق مـصييقب كؼييقل مـصييقب وطالميية كصييبف القيياء، يييذا قييقل  "خطييقـ، أو مفـدسييقـ"مثييؾ 

ـ الجؿفييقر إٓ أن ابييـ آجييروم مشييل طؾييك قييقل آخيير ويييق قييقل قييقي لعييدد مييـ الؿحؼؼييق

 الـحقيقـ، وٓ بلس مـ إخذ بف لؼقكف صقب، كؽؿؾ أن كالم ابـ آجروم.

الـافقة لؾجـس كـصب اسؿفا بال كـقيـ، لؽـ بشرصقـ صقيب إذا اكخيرم  "ٓ"إًذا طرفـا أن 

 أحد الشرصقـ لؿ كباشر يعـل فصؾ بقـ اسؿفا وفاصؾ أو كؽررت ما كؽقن؟

ٓ ل اليدار رجيؾ "كحق  "ٓ"جب كؽرار قال ابـ آجروم: فنن لؿ كباشريا وجف الرفع، وو

بطيؾ طؿؾفيا يعـيل صيارت  "ٓ"إن لؿ كباشريا إن فصؾ بقـفؿا بػاصؾ بطيؾ طؿيؾ  "وٓ امرأة

 طامؾة أو يامؾة؟ صارت يامؾة فنذا صارت يامؾة فآسؿ بعديا ماذا يؽقن إطرابف؟ مبكدأ

 مثال  "ٓ ل الدار رجؾ وٓ امرأة"ووجب أيًضا أن كؽرريا، فكؼقل: 

 ٓ: كافقة لؾجـس لؽـ مفؿؾة ما كعؿؾ.

 ل الدار: خرب مؼدم خرب الؿبكدأ مؼدم.

 رجؾ: مبكدأ ممخر.

الـافقيية لؾجييـس ٓ كعؿييؾ إٓ بشييرط مباشييرهتا باسييؿفا، صقييب وإن كؽييررت مييا  "ٓ"ٕن 

 حؽؿفا؟  

 ااي: فإْ تلـسزت دـاش إعٌاهلـا ٗإهغا٢ٔـا ٗإْ غـ٣  اوـ : "ال زدـى يف اهـداز ٗال اًـسأٝ" ٗإْ غـ٣           
 او : "ال زدى يف اهداز ٗال اًسأٝ".

إذا كؽررت يجقز أن كعؿؾفا أن كبؼقفا طامؾية، ويجيقز أن هتؿؾفيا فقؽيقن ميا بعيديا مبكيدأ 

بالكؽرار جياز  "ٓ رجؾ ل الدار وٓ امرأة"، أو "ٓ رجؾ وٓ امرأة ل الدار"وخرب، فنذا قؾت: 

ويجيقز أن هتؿؾفؿيا  "امرأة ل الدار ٓ رجؾ وٓ"أن كجعؾفؿا إولك والثاكقة طامؾكقـ فكؼقل: 



 

 

 

 )شرح وتوريي( اآلجروهيــت يف الٌحـىىاى: علويت بعٌ دورة 211

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

   "ٓ رجؾ وٓ امرأة ل الدار"فقؽقن ما بعديؿا مبكدأ مرفقع وخرب فكؼقل: 

إذا  "ٓ"رجؾ: مبكدأ وما بعديا معطقف طؾقفا، وذلؽ لؾسؿاع فؼيد جياء طيـ العيرب أن 

جيقز وي "ٓ حيقل وٓ قيقة إٓ بياهلل"كؽررت يعؿؾقهنا ويفؿؾقهنا والؿثال الؿشيفقر ل ذليؽ، 

 ففذا ما يكعؾؼ بال الـافقة لؾجـس صقب. "ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل"

كـكؼؾ لؾؿـصقب الكيالل لعؾـيا كـفقيف وكؼيػ طـيده، وييق الؿـيادى ميـ الؿـصيقبات أيضيا 

الؿـييادى، الؿـييادى أسييؾقب الـييداء أسييؾقب مشييفقر ومعييروف ل كييؾ الؾغييات، والؿـييادى ل 

 العربقة قسؿان:

ـادى اسًؿا واحًدا، وكريد بف معقـًا، أن يؽقن اسًؿا واحًدا معقـًيا، أن يؽقن الؿ اهقطٍ اوٗي:

أن يؽقن اسًؿا واحًدا يعـل لقس مـادى مؽقًكا مـ أكثير ميـ اسيؿ، ومعقـًيا يعـيل أن كرييد أحيًدا 

 محؿد كؿ اسؿ؟ واحد، والؿـادى معقـ محدد صقب. "يا محؿد"معقـًا كلن كؼقل: 

ؽ أكيت الغافيؾ رجيؾ اسيؿ واحيد وأرييد بيف أيًضيا اككبف أكا أطـقي "يا رجؾ"ولق قؾت لؽ: 

معقـًا، فالحؽؿ حقـمذ البـاء طؾك الضؿ يعـل البـاء طؾك ما يرفع بف ليق كيان معرًبيا، البـياء كؼيقل 

ماذا؟ البـاء يعـل خرج مـ اخطراب إلك البـاء، وصار مبـل طؾك الضؿ يعـل طؾيك ميا يرفيع بيف 

 بال كـقيـ "يا محؿد"لق كان معرًبا 

ف كداء يعرب إطراب الحروف كؽقن حرف كداء مبـل طؾيك السيؽقن ٓ محيؾ ليف يا: حر

 مـ اخطراب

 محؿد: مـادى معرب أو مبـل طؾك الضؿ 

صقب الؿـادى ما حؽؿف؟ الرفع أو الـصب أو الجر؟ الـصب ويق مبـل أو معيرب؟ مبـيل 

  "محؿد مـادى مبـل طؾك الضؿ ل محؾ كصب"يؽقن مـصقب ل محؾ كصب كؼقل: 

ييا "مـادى مبـيل طؾيك الضيؿ ل محيؾ كصيب كيذلؽ  "يا إبرايقؿ"، "يا كقح"، "مريؿيا "

مـادى مبـل طؾك الضؿ ل محؾ كصيب، ييذا الـيقع إول ميـ  "يا صالب دع الؼؾؿ"أو  "رجؾ

 أكقاع الؿـادى.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 "ييا طبيد اهلل"ما سقى ذلؽ يعـل لق كان الؿـيادى أكثير ميـ اسيؿ ليق قؾيت:  اهِ٘ع اهجاُٛ:

إذا كيان  "ييا صيديؼل"، "ييا إميام الؿسيجد"، "يا حيارس الؿدرسية" اسؿقـ، الؿـادى طبد اهلل

الؿـادى أكثر مـ اسؿ أو إذا كان الؿـادى غقر معقـ لق كـت ما كؼصد أحًدا بعقـف ل الـيداء كؿيا 

ييؾ يرييد غافيؾ معقـيا أو كيؾ ميـ  "ييا غافيؾ اذكير اهلل"لق أن الخطقب ميثال يخطيب، فقؼيقل: 

 د معقـًا صقب.يكصػ هبذه الصػة ٓ يري

وحؽؿ يذا الـقع الـصب، حؽؿ يذا الـقع أكف مـصقب، ما معـك مـصقب؟ يعـل حؽؿيف 

 "يا طبد اهلل"الـصب ويق معرب، حؽؿف مـصقب ويق معرب كؼقل: 

 يا: حرف كداء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ مـ اخطراب.

 طبد: مـادى مـصقب وطالمة كصبف الػكحة ويق مضاف.

 ل محؾ جر. واسؿ اهلل: مضاف إلقف

 "يا إمام الؿسجد"

 إمام: مـادى مـصقب ويق مضاف.

 الؿسجد: مضاف إلقف.

 "الخطقب يا غافؾ اذكر اهلل"كذلؽ ويؼال  "يا صالب العؾؿ"

 يا: حرف كداء.

 غافؾ: مـادى مـصقب وطالمة كصبف الػكحة.

ليف؟ ييا ولفذا لق أن إسكاذ يريد أن يـبف صالب غافؾ، أو صاليب يعبيث بيالؼؾؿ مياذا يؼيقل 

أو  "ييا صاليب اجكفيد"صالب اككبف ولق كان يؾؼل كؾؿة طؾك الطيالب ل الصيباح ميثال فقؼيقل: 

ٕكيف ٓ يرييد صؾيب الؿعيقـ، وإكؿيا  "ييا صاليب اجكفيد ل دروسيؽ"يؼقل:  "يا صالب اجكفد"

 يريد كقكف يكصػ هبذه الصػة صقب.

ب ميـ الؿياء لق كـت ل مـيل وأكيت حياج ططشيان وأردت أن كيدطقه إليك قا ؿكيؽ لقشير

كعقـيف ليق أخطيلت  "ييا حياج كػضيؾ"ييا؟  "ييا حياج كػضيؾ"أو  "ييا حياج كػضيؾ"كؼقل ليف: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 أكك إلقؽ كؾ مـ ل مـل إن كان يعرف العربقة. "يا حاج"وقؾت: 

ييا "أو  "ييا حياج أحػيظ حجيؽ"ولفذا خاصبقا طرفف لق أراد أن يـصي  الحجياج يؼيقل: 

ؽ كاديت الطيالب ٓ بؾػيظ الؿػيرد صقب لق أك "يا حاج أحػظ حجؽ"؟ "حاج أحػظ حجؽ

صيالب ميثال ل  "ييا صيالب"طرفـا ل لػظ الؿػرد كقػ الكعاميؾ معيف كياديكفؿ بؾػيظ الجؿاطية 

ٓ  "يييا صييالب كييلمؾقا"أو  "يييا صييالب طـييدكؿ غييدا اخكبييار"الػصييؾ كريييد أن كـيياديفؿ كؼييقل: 

 كسكعجؾقا ل الجقاب فخقر صؾبة العؾؿ الؿكلين.

 كان أحد مشايخـا. 

 عد الصالة إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.كؽؿؾ ب
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 

 العبشرالذرس 
 

¢ 

الحؿييد هلل رب العييالؿقـ، والصييالة والسييالم طؾييك كبقـييا محؿييد وطؾييك آلييف وأصييحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد.

ويق إخقير ميـ مجيالس شيرح  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿكف وبركاكف، ل الؿجؾس العاشر

أجرومقة ٓبـ آجروم طؾقف رحؿة اهلل، وكـا كققػـا ل آخر الؽالم طؾك إسؿاء الؿـصيقبة ل 

 الؽالم طؾك الؿـادى.

 ٗاوِا: أْ املِاد٠ عوٟ اطٌ :
أن يؽقن اسًؿا واحًدا وكريد بف معقـًا، ففذا يبـك طؾك الضؿ أي طؾك ما يرفع  اهقطٍ اوٗي:

 معرًبا.بف لق كان 

ما سقى ذلؽ كلن يؽقن مـادى أكثر مـ اسؿ أو ٓ كريد مـيف مـيادى معقـيا  ٗاهقطٍ اهجاُٛ:

 وحؽؿف أكف مـصقب أي معرب وحؽؿف الـصب.

وضربـا طؾك ذلؽ بعض إمثؾة  ؿ كققػـا طـد كيدا ؽ لطالبيؽ ل الػصيؾ كقيػ كـياديفؿ 

ييا "؟ يعـيل: ييؾ كيدا ؽ "قاييا صيالب اككبفي"أم  "يا صالب اككبفيقا"بؾػظ الجؿع؟ يؾ كؼقل: 

مـ الـقع إول فكبـل طؾك الضيؿ، أم ميـ الـيقع الثياين فكـصيب؟ صيالب واضي  أهنيا  "صالب

كريد معقـقـ لؽيـ اجلواب: صالب معقـقـ أو غقر معقـقـ؟ "اسؿ واحد، لؽـ يؾ كريد بؼقلؽ: 

ييا "ققليؽ: كرييد واحيد معقـية، و "يا صاليب"كريد جؿاطة معقـة ٓ كريد القاحد معقـا، ققلؽ: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 كريد جؿاطة معقـة. "صالب

فؿعـييل ذلييؽ أكييؽ كـييادي كييؾ  "يييا صييالب"أمييا لييق قؾييت:  "يييا صييالب اككبفييقا"وكؼييقل: 

 مجؿقطة مـ مجؿقطات الطالب ولقس يذا بؿرادك.

بِييل َمَعييفُ ﴿ "يييا صييالب اجكؿعييقا"إًذا كؼييقل:  وكييذلؽ لييق كاديييت  [01سييبل: ] ﴾َيييا ِجَبيياُل َأوِّ

؟ ييا مسيؾؿقن اكحيدوا ٕكيؽ "ييا مسيؾؿقـ"أو  "ييا مسيؾؿقن" الؿسؾؿقـ لقكحدوا كؼقل لفيؿ:

 كـادي جؿاطة معقـة مـ الـاس ويؽذا.

 أما ابـ آجروم رحؿف اهلل فنكف قال ل باب الـداء:

    َٗ ٝٔو  ٌَِقُصـَ٘د ِٚـُس َاِه ،َ ُٝ ِٖٔلـَس َٗاه ُٝو  ٌَِقُصـَ٘د ُٝ َاِه ِٖٔلَس َٗاه ٍُو  َ٘اٍع: املفسد َاِهَلَو ُِ ُٞ َأ ٌَِط َِاَد٠ َل ٌُ ٌَُضـاُ و  )َاِه اِه
ٌَُضأ (. ُٕ ٔباِه  َٗاهٖػٔبٚ

ٍ  اوٗي : الؿػيرد يعـيل كؾؿية واحيدة، العؾيؿ شيرحـاه ميـ قبيؾ آسيؿ الخياص املفسد اهلوـ

بؿسؿاه كزيد، محؿد، ويـد، ومريؿ، صقب يذا الـقع يدخؾ ل الؼسؿ إول أم الثاين؟ ييدخؾ 

 ل إول.

يييا رجييؾ أو يييا "ا معييقـ فؼقلييؽ: يعـييل أن كـييادي كؽييرة لؽييـ كؼصييد هبيي ٗاهِلــسٝ املقصــ٘دٝ:

 أيضا يدخؾ يذا ل الؼسؿ إول. "صالب

 يدخؾ ل الؼسؿ الثاين. "يا غافؾ"كؼقلؽ  ٗاهِلسٝ ،  املقص٘دٝ:

 يعـل أن كـادي اسؿقـ بقـفؿا إضافة، يذا يدخؾ ل الثاين ٗاملضا :

كؾؿكييان  يييراد بييف كييؾ كؾؿكييقـ يكعؾؼييان ببعضييفؿا بغقيير اخضييافة، اــاي: ٗاهػــبٕٚ باملضــا :

مكعؾؼكان ببعضفؿا كؾؿكان أو أكثر ككعؾؼ ببعضفا لؽـ بغقر اخضافة، واخضافة سيقل:ي شيرحفا 

أيـ الؿـادى؟ كـادي رحقؿا أم كـيادي رحقؿيا بالعبياد؟  "يا رحقؿ بالعباد ارحؿـا"كؿا لق قؾت: 

 كـادي رحقؿا بالعباد.

 صريؼ اخضافة. يذه العبارة مرتابطة لؽـ ٓ طؾك "رحقؿا بالعباد"إًذا ققلؽ: 

أكيت كـيادي ييا جؿقيؾ؟ أم كـيادي جؿقيؾ القجيف؟ جؿقيؾ  "يا جؿقؾ وجفيف"ققلؽ مثال: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ييا مفؿيؾ "القجف يعـل أكثر ميـ كؾؿية لؽيـ لؾعالقية بقـفيا غقير طالقية اخضيافة، ققليؽ ميثال: 

 كـادي مفؿال دروسف، ففذا يق الؿراد بالشبقف بالؿضاف. "دروسف اككبف لدروسؽ

ِّ أًا احللٍ فٚق٘ي ف  ًٔ  ِّ ِْ َعَوٟ َاهٖض َٚا َِ ُِٚب ُٝ َف ٌَِقُصَ٘د ُٝ َاِه ِٖٔلَس َٗاه  ٍُ ٌُِفَسُد َاِهَلَو ًٖا َاِه ٕٚ ابّ  دسَٗ: )َفَل
َٙا َزُدُى"( ٗاهجدثٞ اهبااٚٞ ًِص٘بٞ ال ، . "َٗ ُِٙد"  َٙا َش " َ٘ َُِخ ٍّو  ِٙ٘ ِِ ِِٚس َت ،َ 

ا يرفع بف لق كان معربيا، يعـل: أن ما يدخؾ ل الؼسؿ إول مبـل طؾك الضؿ، يعـل طؾك م

والؼسؿ الثاين مـصقب أي معرب وحؽؿف الـصب، قد شرحـا ذلؽ كؾف وضربـا طؾقيف إمثيال 

 صقب.

بعد ذلؽ كؽؾؿ ابـ آجروم طؾك الؿػعقل ميـ أجؾيف وييذا شيرحـاه ميـ قبيؾ وقرأكياه،  يؿ 

 كؽؾؿ طـ الؿػعقل معف وقرأكاه وشرحـاه، وبعد الؿػعقل معف.

سؿاء الؿـصقبة وإما خرب كان وأخقاهتا واسؿ إن وأخقاهتا فؼد كؼيدم قال: ل ذكر بؼقة إ 

 ذكريؿا ل الؿرفقطات وكذلؽ الكقابع قد كؼدمت يـاك.

وييذا شيرحـاه ل بياب  "كيان زييد قا ؿيا"كعؿ مـ الؿـصقبات خرب كان وأخقاهتا كؼقل: 

حـاه ل بياب وييذا شير "إن زيد قا ؿا"كان وأخقاهتا، ومـ الؿـصقب اسؿ إن وأخقاهتا كحق: 

أكرميت رجيال "إن وأخقاهتا، وكذلؽ مـ الؿـصقبات الكابع لؾؿـصقب سقاء كان كابع كحيق: 

 "أكرميت زييد كػسيف"أو كان كقكقدا كحق:  "أكرمت زيد وخالد"أو كان معطقفا كحق:  "كريؿا

 ."أكرمت أخاك زيد"أو كان بدٓ كحق: 

قن بحؿيد اهلل قيد اككفقـيا ميـ وقد كؼدم شرح ذلؽ كؾف ل الؽالم طؾيك الكقابيع، بيذلؽ كؽي

إسؿاء الؿـصقبة الكل ذكريا ابـ آجروم كيان يـيا ل سيمال طيـ إسيؿاء الؿـصيقبة كسيكؿع 

 إلقف قبؾ أن كدخؾ طؾك إسؿاء الؿجرورة الؿخػقضة كػضؾ.

 إسمؾة:

 ؟إعراب كؾؿة )إاْل( ما سؤال:ال

ا أم مثبيت إطراهبيا واحيد أداة إٓ إطراهبا دا ؿا سقاء كان صػة كام أم كاقصيا مـػقياجلواب: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 اسكثـاء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اخطراب.

كعؿ، حرف الجير يجيقز أن يؽيرر ٓ إشيؽال ل ذليؽ يجيقز أن يؽيرر كقيػ؟ كؼيقل البياء 

مؼييررة لؾكقكقييد ٓ: مؼييررة لؾكقكقييد يعـييل كقكقييد لػظييل لؾبيياء السييابؼة، وزيييد كؽييقن بييدل مييـ 

 بالباء خالص ٓبد أن كجر بعديا.الؿسكثـك مـف ٓ: ٓ: إذا صرحت 

مققعفا أهنا مسكرت مـصيقب وققيؾ: حيال صقيب، يـياك سيمال آخير؟ إسيؿاء الؿـصيقبة 

 واضحة؟ كػضؾ.

يا أيفا ما كؽؾؿـا طؾقفا ٕن ابـ آجروم ما كؽؾؿ طؾقفيا، وييل داخؾية ل الـؽيرة الؿؼصيقدة 

 أي كؽرة مؼصقدة.

 :  قفا يؼقل ابـ آجروم إًذا كـكؼؾ إلك إسؿاء الؿجرورة الؿخػقضة وف

 باب املخف٘ضات ًّ اومسا١  
 املخف٘ضات ثدثٞ أُ٘اع:

 مخػقض بالحرف، ومخػقض باخضافة، وكابع لؾؿخػقض، كعؿ.

 يؽقن آسؿ حؽؿف الجر الخػض ل  ال ة مقاضع:

 إذا سبؼ بحرف مـ حروف الجر. اوٗي:

 إذا كان مضاف إلقف. اهجاُٛ:

 إذا كان كابع لؿجرور. اهجاهح:

أميا الثالثيية وييق الكييابع لؿجييرور، ففيذا شييرح ميـ قبييؾ ل الؽييالم طؾيك الكقابييع )الـعييت، 

العطييػ، الكقكقييد، البييدل( فؾييؿ كييكؽؾؿ طؾقييف مييرة أخييرى يـييا، وأمييا الؿجييرور بحييرف الجيير 

 الؿجرور باخضافة فسقذكريؿا، فؾفذا كؽؾؿ طؾك الؿجرور بحرف الجر فؼال: 

ٗإىل ٗعــّ ٗعوــٟ ٗيف ٗزٓب ٗاهبــا١ ٗاهلــا  ٗاهــدَ  فلًــا املخفــ٘ض بــاحلس  فٔــ٘: ًــا خيفــ   ــّ
 ٗعسٗ  اهقطٍ ٗٓٛ: اه٘اٗ ٗاهبا١ ٗاهةا١ أٗ ب٘اٗ زٖب ٗ ِر ًُِٗر.

فحروف الجر يل حروف سؿاطقة ككبعفا العؾؿاء وسيجؾقيا كؿيا ذكرييا ابيـ آجيروم ل 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

يا ل آخر اخجرومقة يـا ول أولفا كؿا سبؼ، إٓ أكف يـا أضاف بعيض حيروف الجير ليؿ ييذكر

أول أجرومقة ماذا أضاف؟ رب ومذ ومـذ، فنذا وقعت يذه الحروف قبؾ اسيؿ فنهنيا كجيره، 

سيؾؿت طؾيك "إن كان معرًبا كؼقل: مجيرور، وإن كيان مبـًقيا كؼيقل: ل محيؾ جير كيلن كؼيقل: 

كؼيقل: ضيؿقر ل محيؾ جير، والؿجيرور  "سيؾؿت طؾقيؽ"يذا اسؿ مجرور، أو كؼيقل:  "زيد

 اطقة.بالحرف واض ، ٕهنا سؿ

 والؿجرور الثاين يق الؿجرور باخضافة وفقف يؼقل ابـ آجروم: 

 ٗأًا ًا خيف  باإلضافٞ فِخ٘ ا٘هم: حن٘ ا٘هٕ )،دَ شٙد(
 واض  أكف ٓ يعرف اخضافة وإكؿا اككػك بكؿثقؾ لفا، فكحكاج إلك شرح.

اخضافة يا إخقان: أمر معـقي: فؾفذا قد كصيعب طؾيك بعيض الطيالب اليذيـ ٓ يحبيقن 

لػفؿ، وكسيفؾ طؾيك الطيالب اليذيـ يػضيؾقن السيؿع والحػيظ، ييل مسيللة ففيؿ إذا ففؿكفيا ا

اككفييك أمريييا، فـشييرحفا يعـييل بلسييؾقب واضيي  وإن لييؿ يؽييـ طؾؿقييا ما يية بالؿا يية لؽـييف يعـييل 

 يحكقي طؾك أغؾب اخضافة، وإذا ففؿكف كسكطع بعد ذلؽ اخضافة بالكػصقؾ.

سييؿاء، ٓ كؼييع إٓ بييقـ اسييؿقـ، ٓ كؼييع بييقـ يجييب أن كعؾييؿ أوٓ أن اخضييافة خاصيية بإ

فعؾقـ، بقـ حرفقـ، بقـ اسؿ وفعؾ، بقـ فعؾ وحرف، بقـ فعؾ واسيؿ ٓ كؼيع، ٓ كؼيع إٓ بيقـ 

 اسؿقـ.

آسؿ إصؾ فقف أن كؾ اسؿ يدل طؾك مسؿك، كؾ اسؿ لف معـك خاص بف ييذا إصيؾ، 

معـييك، لييق قؾييت لؽييؿ مييثال:  يييذا اسييؿ لييف "قؾييؿ"معـيياه أداة الؽكابيية  "قؾييؿ"فيينذا قؾييت لؽييؿ: 

يدل طؾك قؾؿ أو اسؿ لف معـل آخر، يذا إسيكاذ اليذي يشيرح، إذ الؼؾيؿ ييدل طؾيك  "إسكاذ"

كؿ اسؿ؟ اسؿان ييدٓن طؾيك  "قؾؿ إسكاذ"شلء وأسكاذ يدل طؾك شلء آخر فنذا قؾت لؽؿ: 

 شلء أم طؾك شقمقـ؟ شلء واحد.

شيلء واحيد، إصيؾ اسيؿ ليف معـيك،  اخضافة أن كجعؾ آسؿقـ يدٓن ل القاقيع طؾيك

لؽـ إذا جعؾيت آسيؿقـ ييدٓن طؾيك شيلء واحيد، ففيذه إضيافة كضيقػ إول إليك الثياين، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الؿراد الؼؾؿ لؽـ أضػكف لعسكاذ، لؼصد أن كعرفيف أن كحيدد  "قؾؿ إسكاذ"والؿراد يق إول 

 قؾؿ إسكاذ.

حديد، أميا اليقزير فػيل مؽكبيف، يذه الدابة الكل كؿشل طؾك ال "سقارة القزير"كؼقل مثال: 

 اسؿان يدٓن طؾك شلء واحد. "سقارة القزير"ققلؽ: 

اسؿان ييدٓن طؾيك شيلء واحيد، ٓ كرييد الؿدرسية، ربؿيا الحيارث  "حارث الؿدرسة"

 اسؿان يدٓن طؾك شلء واحد. "حارث الؿدرسة"معزول ل مديـة أخرى كؼقل: 

اخضافة، طـديؿ قاطدة آسؿ اليذي ففذه يل اخضافة فبعض الطالب الذيـ ٓ يػفؿقن 

ٓ كعرف إطرابف كؼقل: مضاف إلقف، لؽـ لق أكؽ كؿركت طؾك اخضافة: ٓسكطعت بلن كؿقزيا 

وأن كػفؿفا، وكحـ سـذكر أيضا بعد يذا الشرح، سـذكر بعض الضقابط الؾػظقة الكيل كضيبط 

ؾ احرسييقا طؾييك هبييا كثقيير مييـ إسييؿاء الؿكضييايػة، يييذه الضييقابط الكييل كبفييت طؾقفييا مييـ قبيي

 جؿعفا.

مـ يذه الضقابط ما كرركاه أكثر مـ مرة، كؾ ضؿقر اكصؾ باسؿ ففؿا مضياف أو مضياف 

، اسؿا قؾؿ والؽياف ٕن الؽياف ضيؿقر، اسيؿا لؽيـ قؾؿيؽ "قؾؿف"، "قؾؿؽ"، "قؾؿل"إلقف، 

يدٓن ل القاقع طؾك شلء واحد، اسؿان يدٓن طؾيك شيلء واحيد، وييذه قاطيدة ككبـاييا ميـ 

 ـا طؾقفا أمثؾة مكعددة، وصبؼـايا طؾك طدة أبقاب.قبؾ وضرب

أيًضييا مييـ الضييقابط الكييل كضييبط لييؽ اخضييافة أن يـيياك أسييؿاء ل الؾغيية العربقيية كييالزم 

اخضافة، أو كغؾب طؾقفا اخضافة، إما أن كالزم يعـل ٓ كل:ي ٓ كسكعؿؾ إٓ مضاف فؿا بعيديا 

مضيافا فؿيا بعيديا مضيافا إلقيف ميـ ذليؽ: مضاف إلقف، أو يذا الغالب ل اسكعؿالفا، أن كؽقن 

أكثر الظروف الـسبقة، أسؿاء الظروف أسؿاء الؿؽان والزمان الـسبقة يعـل الكيل ٓ كيدل طؾيك 

ييذا اسيؿ زميان لؽيـ معيقـ،  "الؿسيجد"ضرف معقـ، وإكؿا يخكؾػ باخكالف الؿضاف إلقيف 

 مؽان معقـ ٓ أريد الظرف الـسبل.

ـ ييدل طؾيك مؽيان معيقـ أو يخكؾيػ بياخكالف فيقق ييذا ضيرف، لؽي "فقق"يعـل مثؾ: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

ييذا يسيؿل ضيرف كسيبقة )فيقق  "فيقق الشيجرة"، "فيقق البقيت"، "فقق زييد"الؿضاف إلقف 

وكحت وأمام وخؾػ ويؿقـ ويسار( يذه الظرف الـسبقة، يذه أغؾب ميا كسيكعؿؾ مضيافا فؿيا 

 جمت قبيؾ زييد وبعيد محؿيد جؾسيت يؿيقـ زييد ويسيار محؿيد وصيؾقت"بعديا مضاف إلقف 

 ويؽذا. "خؾػ زيد وأمام محؿد

وكيذلؽ  "قبؾ الـياس"أو  "قبؾ محؿد"أو  "قبؾؽ"وكذلؽ )قبؾ وبعد( كسكعؿؾ مضافا 

ييذه كؾفيا ضيروف:  "طـيدي ميال"، "جؾسيت طـيد زييد"يذه كؾفيا ضيروف  "لدى"و  "طـد"

فالظروف إما أن كؾزم اخضافة وإما أن كغؾب طؾقفيا اخضيافة، ولفيذا طـيدما قؾـيا قبيؾ قؾقيؾ ل 

أمييام ضييرف مؽييان، الؿسييجد  "أكييرم الطالييب إسييكاذ القييقم أمييام الؿسييجد"لييدرس السييابؼ ا

 مضاف إلقف، وكان وراءه يؿ مضاف إلقف ٕن وراء ضرف، وكذلؽ ضؿقر اكصآ اسؿل.

 ففذه مـ ضقابط اخضافة، ومـ ضقابط اخضافة ما ذكره ابـ آجروم فؼال: 

اهرٜ ٙقدز باهدَ حن٘: "،دَ شٙد" ٗاهـرٜ ٙقـدز   ٗٓ٘ عوٟ اطٌ  ًا ٙقدز باهدَ ًٗا ٙقدز  ّ ف
  ّ حن٘ )ث٘ب لٓص( ٗ )باب ضاٍج( ٗ )لامت حدٕٙد(.

 "فؽكياب محؿيد"فـؼقل مـ ضقابط اخضافة أن اخضافة كؾ اسؿقـ كؼدر بقـفؿيا اليالم، 

أي: ككيياب لؿحؿييد، وقؾييؿ إسييكاذ قؾييؿ لعسييكاذ، بيياب الؿسييجد بيياب لؾؿسييجد، حييارث 

 ويؽذا. الؿدرسة حارث لؾؿدرسة

يذا إغؾب ل اخضافة أن الحرف الؿؼدر بقـ آسؿقـ يؽقن الالم، وقد يؽقن الحرف 

 أي: باب مـ خشب. "باب خشب"كلن كؼقل:  "مـ"الؿؼدر 

 أي: كافذة مـ حديد. "كافذة حديد" 

 أي: لقح مـ زجاج. "لقح زجاج" 

 أي:  قب مـ صقف. ويؽذا " قب صقف" 

وإن كان قؾيقال إٓ  "ل"آ ـقـ لؿ يذكره ابـ آجروم ويق ويـاك حرف  الثة قد يؼدم بقـ 

 يعـل: صالة ل الؾقؾ. "صالة الؾقؾ"أكف مسكعؿؾ بالؾغة كؼقلؽ: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 أي: سفر ل الـفار. "سفر الـفار"أو  "سفر الؾقؾ"أو 

 يعـل: مؽر ل الؾقؾ. "بؾ مؽر الؾقؾ والـفار"

 .  "ل"أو  "مـ"ر أو إًذا اخضافة كؾ اسؿقـ يؼدر بقـفؿا الالم ويذا إكث

ميكـ آجرومقية "هبذا كؽقن بحؿد اهلل وكقفقؼف اككفقـا مـ شرح يذا الؿكـ الطقيب الؿبيارك 

طؾقف رحؿة اهلل كعالك، كسلل اهلل سبحاكف وكعالك أن يـػعـا هبذا الشرح، وأن يـػيع  "ٓبـ آجروم

 بـا، وأن يجعؾف مباركا مػفقما، إكف طؾك كؾ شلء قدير. 

 ل ل هناية الشرح فـسكؿع إلقف، كػضؾ.كان يـاك مـ سما

 ِخصوص ع ارات اآلجرومقة. سؤال:ال

ن طبارة أجرومقة ٓ كيدقؼ فقفيا ٕكيف يرييد أن يقضي  لؾطيالب، أقؾـا مـ قبؾ: اجلواب: 

 ففق يريد فؼط أن يـبف الطالب لؽل ٓ يؾكبس إمر طؾك الطالب الؿبكدأ فؼط.

 حاالت )كا( الؿُؽؾؿقن.ِخصوص  السؤال: 

كعؿ كا الؿكؽؾؿقـ بكاع كؾف يعـل يل:ي رفعيا فقؽيقن مثيؾ  يقاين ل أحؽؿفيا وييل:ي جلواب: ا

 كصبا وجرا فقؽقن مثؾ يقؽ ل أحؽامفا.

 ما معـى كؾؿة )ُرْب(؟ سؤال:ال

كؼيقل:  "رب أخ ليؽ ليؿ كؾيده أميؽ"ورب يل واو بؿعـل رب فنذا قؾت مثال: اجلواب: 

ومـ الشيقايد طؾيك ذليؽ قيقل اميرؤ الؼيقس ل  وأخ لؽ لؿ كؾده أمؽ، وأخ إذا أردت رب أخ

 معؾؼكف: 

ِْ الَ ْحتتتتترِ َأْرَختتتتى ُستتتتتُدْوَلهُ   وَلْقتتتتٍل َكَؿتتتتْو

  
َُِؾتتتتتتتتي  َعَؾتتتتتتتتْي ِِتتتتتتتتتَلْكَواِع التتتتتتتتتُفُؿْوِم لَِقْ 

   
 َ ُؼْؾتتتتتتتُت َلتتتتتتتُه َلْؿتتتتتتتا َاَؿْطتتتتتتتى ُِِصتتتتتتتْؾ ِهِ 

  
 وَأْرَدَف َأْعَجتتتتتتتتتتازًا َوَكتتتتتتتتتتاَء َِِؽْؾَؽتتتتتتتتتتلِ 

   
َفتتتتتتا الْؾْقتتتتتتُل الْطِوْيتتتتتتُل أالَ اْكَجِؾتتتتتتي  أالَ َأيُّ

  
ـَ َِِلْمَثتتتتلِ  َُ مـِتتتت  ُِِصتتتتتْ ٍ م َوَمتتتتا اإلْ تتتتَ ا
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

اككظركيؽ مييذ "أو  "اككظركيؽ مـيذ ييقمقـ"ققليف: ولقيؾ يعـيل رب لقيؾ كعيؿ، مـيذ كؼيقل:  

 كعؿ كػضؾ. مـذ أو مذ بؿعـل واحد "يقمقـ

لؿا لؿ يذكر الـحقيقن باب خاص لؾحروف كؿا ذكر ابـ آجروم باب خطراب  سؤال:ال

 الػعؾ وباب خطراب آسؿ؟

الجييقاب طؾييك ذلييؽ ذكركيياه ل الؽييالم طؾييك بيياب الؿعييرب والؿبـييل ويييق أن اجلواب: 

ن يبـيقا إحؽام اخطرابقة إكؿا كدخؾ طؾك الػعؾ الؿضارع وإسؿاء فؼط: فاحكاج الـحقيقـ أ

مكييك يؽييقن حؽييؿ آسييؿ الرفييع أو الـصييب أو الجيير: فػسييروا ذلييؽ ل الؽييالم طؾييك إطييراب 

آسؿ، ومكك يؽيقن حؽيؿ الػعيؾ مضيارع الرفيع أو الـصيب أو الجيزم، فصيؾقا ذليؽ ل بياب 

خاص بنطراب الػعؾ، أما الحيروف فيالحروف ٓ كيدخؾفا إحؽيام العربقية بكاكيا ٓ رفيع وٓ 

فؾؿ كحكاج أن كبقـ بعد ذليؽ، فيلخر الؽيالم طؾقفيا ل بياب الؿعيرب  كصب وٓ جر وٓ جزم،

والؿبـل، وٓ يذكر بعد ذلؽ مـ الحروف إٓ ما لف طؿؾ لقبقـ طؿؾف كعؿ، يق مياذا يعؿيؾ فقؿيا 

 بعده أما يق ل كػسف لقس لف إطراب كعؿ كػضؾ.

 .[7]الزلزلة:  ﴾(7َرُه )َمْن َيْعَؿْل ِمْثَؼاَ  َذْرٍة َخْقًرا يَ ﴿ِخصوص إعراب جؿؾة  سؤال:ال

كعؿ يؼقل مـ يعؿؾ مثؼال ذرة خقرا يره، ميـ يعؿيؾ فعيؾ مضيارع والػاطيؾ ييق اجلواب: 

يعؿؾ ماذا؟ مثؼال ذرة مثؼال يذا مػعقل بف، مثؼال ذرة: مضاف إلقف، ذرة: مضاف إلقيف الؿيراد 

ل مثؼيال ذرة مثؼال وٓ مثؼال ذرة؟ مثؼال ذرة اسؿان يدٓن طؾك شلء واحد والكؿققز خقر يعـ

 مـ الخقر، الكؿققز اسؿ مـصقب طؾك معـل مـ كعؿ كػضؾ.

يعـل يذه إسمؾة أسمؾة صقبة كدل بالػعؾ طؾك أن اليذي يسيلل ففيؿ ييذه اليدقا ؼ فقسيلل 

 يذا السمال كعؿ.

 بخصقص شبف الؿضاف.السؤال: 

 شبف الؿضاف قؾـيا: شيبف الؿضياف ميا كيان أكثير ميـ كؾؿية بقـفؿيا اركبياط بغقيراجلواب: 

فلكت يـا لؿ كـيادي  "يا مفؿؾ دروسف اجكفد"أو  "يا رحقؿ بالعباد ارحؿـل"اخضافة كؼقلؽ: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الؿفؿؾ وإكؿا كـادي مفؿؾ دروسف، فؿفؿؾ دروسف الرابط بقـفؿ لقس اخضافة، وإكؿا دروسيف 

فلكت كـادي حسـ وجفيف، وجفيف فاطيؾ ل  "يا حسـ وجفف"ل اخطراب مػعقل بف أو ققلؽ: 

 ضؾ.اخطراب كعؿ كػ

طبد اهلل اسؿ ألقس كيذلؽ دل طؾيك شيلء وشيقمقـ، طبيد اهلل رجيؾ أم أكثير؟  "يا طبد اهلل"

 شلء أو شقمان؟ إًذا اخضافة، اخضافة كؾ اسؿقـ دل طؾك اخضافة كعؿ كػضؾ.

 بخصقص إطراب كؾؿة )غقر(.السؤال: 

أردت ؟ كؾؿة غقير يـيا إن "غقر خالد"أو  "مررت بالؼقم غقر خالد"كعؿ كؼقل: اجلواب: 

مييررت "هبييا آسييكثـاء، أططقكفييا حؽييؿ آسييكثـاء الؿييذكقر قبييؾ قؾقييؾ، يعـييل إذا أردت هبييا إٓ 

وقيد  "ميررت بيالؼقم غقير خاليد"فحقـمذ كـػل ٕكف اسكثـاء كام مثبيت كؼيقل:  "بالؼقم إٓ خالد

ة يراد بغقر معـل آخر لفا معـل آخر غقر آسكثـاء، ويل أن كل:ي طؾك أصؾ معـاييا وييق الدٓلي

ييذا الؿعـيل  "ميررت بيالؼقم الؿغيايريـ لخاليد"طؾك الؿغايرة، فكؽيقن صيػة كعيت، فـؼيقل: 

 فقؽقن كعت مررت بالؼقم غقر خالد كعؿ كػضؾ.

 ما أفضؾ شروح أجرومقة؟السؤال: 

أفضؾ شروح أجرومقة بلن يخكؾػ اخكالف الطالب يؾ يريد شرح مخكصيًرا اجلواب: 

ج إليك شيرح مخكصير يعـيل مخكصير جيدا، ويـياك شيروح ما زال مبكدأ يعـل مبكدأ صػر يحكا

يعـل مخكصر جدا مـفا شرح الشقخ خالد إكصاري غقر مشفقر لؽـف جؿقؾ جقد اسؿف شرح 

أجرومقة، ولل شروح مخكصرة جدا طؾك أجرومقية مقجيقدة ل الـيت ل خؿسية مجيالس 

مقية، أميا الشيروح أو سكة مجالس، ويذا الشرح فقف كقسع، يعـل أوسع شرح لل طؾيك أجرو

 .السابؼة فؽؾفا أقؾ مـ يذا الشرح

فنذا أردت شيرحا مكقسيطا لمجرومقية: ففـياك شيرح شيقخ ابيـ طثقؿيقـ رحؿيف اهلل وييق 

مسؿقع ومطبقع، ويـاك شرح لؿحؿد محقل الديـ طبد الحؿقد باسؿ الكحػة السيـقة، ويـياك 

بقيرة يعـيل ٓ حاجية شرح لؾدككقر طبد العزييز حربيل باسيؿ أيسير الشيروح، ويـياك شيروح ك
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

 لذكريا كعؿ خالد إكصاري يذا معاصر كعؿ.

 ما الؿكقن العؾؿقة الكل يكدرج فقفا الطالب لدراسة طؾؿ الـحق؟السؤال: 

مؼدمية كلصيقؾقة ل "كسلل طـ كركقب الؿكقن ل الـحق، أكا لل محاضيرة بعـيقان اجلواب: 

بقة طؾؿا طؾًؿا الـحق، والصيرف، مقجقدة ل الـت كؽؾؿت طؾك كؾ طؾقم العر "العؾقم العربقة

ومييكـ الؾغيية، والبالغيية، والعييروض، وإدب، واخمييالء إلييك آخييره وذكييرت وبقـييت الطريؼيية 

الؿـاسبة لدراسة كؾ طؾؿ، ومراحؾ كؾ طؾؿ مرحؾة الؿبكد قـ والؿكقسطقـ والؽبيار والؽكيب 

ككبيت مؼدمية  الؿـاسبة ل كؾ طؾؿ، مـ أراد يعـيل أن يكقسيع ل ذليؽ يعيقد إلقفيا مقجيقدة ليق

كلصقؾقة أو كذا مؼدمة العققن سكلكقؽ ييل ل جؿيع اليراج  ل مؽية مؼدمية كلصيقؾقة ل طؾيقم 

الؾغيية، أيضييا لييل حسيياب طؾييك كييقكقر باسييؿ الؿػكييل الؾغييقي مقجييقدة فقييف الؿحاضييرة بعييض 

محاضرا:ي ودروسل مقجقدة ل الحساب، ومـ كان طـده سيمال يؿؽيـ أن يرسيؾف طؾيك ييذا 

 ما أسكطع مـ إسمؾة. الحساب وأجقب طؾك

باخكصار أفضؾ ككب لؾؿبكد قـ لمجرومقية لؾؿكقسيطقـ إزيريية لخاليد إزييري، أو 

قطر الـدى ٓبـ يشام، أو مؾحؼ اخطراب ٕبل الؼاسؿ الحديدي ففذه أشيفر وأقيقى الؽكيب 

لؾدارسقـ الؿبكد قـ والؿكقسطقـ، ولؽؾفيا شيروح مخكؾػية ول أجرومقية طيدة شيروح،  يؿ 

إزيرية شرحقـ مخكصر ل حا ؾ ومكقسعا ل الرياض، فلردت أن كدرج بعد أن كـكفل شرح 

مـ شيرح أجرومقية بالطريؼية الكيل ذكرهتيا ل اليدرس إول ورأييت أكيؽ اككفقيت ميـ ييذه 

الؿرحؾة مرحؾة الػفؿ، كـكؼؾ بعد ذلؽ إلك مرحؾة الؿكقسطة، أكا أوصقؽ أن كـكؼؾ إلك شيرح 

سقر لشرح ما ل إزيرية مؿيا ليقس ل أجرومقية فينذا اككفقيت مـفيا إزيرية مخكصر، فقف كػ

 كـكؼؾ إلك شرح إزيرية الؿكقسع كسكؿع إلقف اسؿف خالد إزيري.

ولل شرح آخر طؾك مؾحؼ اخطراب كؾفيا مقجيقدة ل الـيت، أميا قطير الـيدى فؾيقس ليل 

ة الثالثية ومرحؾية شرح طؾقف وليؿ أشيرحف قيط،  يؿ بعيد ذليؽ إن أردت أن كـكؼيؾ إليك الؿرحؾي

الؽبييار مييـ أكثيير الؿكييقن ل ذلييؽ إلػقيية ألػقيية ابييـ مالييؽ رحؿييف اهلل وأفضييؾ شييروحفا 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لؾؿكخصصقـ شرح ابـ طؼقؾ وشرح طؾقفا مسمقل، والؿرحؾة الرابعة الؿكخصصقـ ليف كيالم 

 آخر كعؿ.

 أما بالـسبة لؾؿكقسط أكا أفضؾ إزيرية طؾك قطر الـدى فؾفذا لؿ أشرح قط قطر الـيدى،

طؾييك أن قطيير الـييدى ككيياب طظييقؿ ومفييؿ ولييف فقا ييد لؽــييا ٓ كييراه مـاسييب ل صؾييب الـحييق 

لؾؿكقسط لؿشؽؾة ل كركقبف أرايا، أما إزيرية ففل ل مسيكقى قطير الـيدى أٓ أهنيا أفضيؾ ل 

الرتكقب وسؾؿت مـ سقء الرتكقب الؿقجقد ل قطر الـدى وخاصة ل أيؿ أبقاب الـحيق بياب 

  قطر الـدى مكعب جًدا، فؾفذا كػضؾ إزيرية كعؿ كػضؾ.الؿعرب والؿبـل ل

 بخصقص صريؼة دراسة طؾؿ الـحق.السؤال: 

كعؿ الـحق دراسة كظرية وكطبقؼقة، دراسة كظريية دراسية ككياب ميـ الؽكيب كؿيا اجلواب: 

كػعييؾ أن، أمييا بالـسييبة لؾكطبقييؼ ويييدخؾ فقييف اخطييراب: فقحكيياج إلييك ايكؿييام آخيير، ويييل:ي ل 

الكالقيية لدراسيية العؾييؿ، فالبييد أن كييدرس ككيياب كحييقي كأجرومقيية وشييرح مييـ الؿرحؾيية 

شروحفا، فقؽقن طـدك الؿبادئ الكل كحكاج إلقفا  يؿ: بعيد ذليؽ كـطؾيؼ لؾكطبقيؼ واخطيراب، 

مؿا يػقد ل ذلؽ أن هتكؿ بالضقابط الكيل ذكركاييا وغقرييا يعـيل اخطيراب شيلء مـػصيؾ طيـ 

ؿيام بيف، معرفية أركيان اخطيراب، مصيطؾحات اخطيراب، الـحق، يعـل يحكاج إلك دراسة وايك

 ضقابط اخطراب وكحق ذلؽ.

ل صريؼة اخطيراب بقيان لطريؼية  "الؿقصل"ولل رسالة مسكؼؾة ل صريؼة اخطراب بعـقان 

اخطراب رسالة صادقة ومقجقدة ل الـيت ميـ أراد يـزلفيا ييل خاصية بؿيا يكعؾيؼ بياخطراب، 

اخطيراب وصريؼيية اخطييراب، مصيطؾحات اخطييراب، بعييض وميا يحكيياج إلقيف ومعرفيية أركييان 

الضييقابط الؿفؿيية ل اخطييراب الكييل ذكركايييا فؿييـ الؿسكحسييـ أن كراجعفييا ففييل كػقييدك ل 

 اخطراب إن شاء اهلل.

أيًضا مؿا يػقد ل اخطيراب أن كؼيرأ ل ككيب اخطيراب، ل الؽكيب الكيل أطربيت، أطربيت 

ذلؽ، كؼرأ فقفا ففذا سقػقدك كثقرا ل سد الخؾؾ الذي  الؼرآن أو شقما مـ الـثر أو الشعر وكحق
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـال تن تفريغ   تٌبيــه:

طـدك، فلكت أن لق سللكؽ ما اخشؽال طـدك ل الـحق؟ ما الشلء الذي ٓ كػفؿف ل الـحيق؟ 

ربؿا ٓ كسكطقع أن كبقـفا كؼقل درست الـحق، لؽـ إلك أن أرى أكـل يعـل ضيعقػ ل بعيض 

ذا قيرأت ل ككيب اخطيراب، ميـ أفضيؾفؿ محؿيد إمقر ما أسكطقع أن أصبؼ، أن أففؿ، لؽـ إ

محقل طبد الحؿقد رحؿف اهلل وقد أطرب جؿقع الشقايد الشيرطقة ل كيؾ الؽكيب الكيل حؼؼفيا 

ل أوض  الؿسالؽ، شرح قطر الـدى، شيرح شيذوذ اليذيب، وشيرح ابيـ طؼقيؾ وغقرييا، أو 

كيف إطيراب صيحق  ككاب ل إطراب الؼرآن مثال فلكت كطؾب ل اخطراب فالذي كػفؿف وكرى أ

يذا ما طـدك إشؽال فقيف، فينذا وصيؾت إليك إطيراب أو إليك طبيارة ميثال معقـية ل اخطيراب ٓ 

كعرف لؿاذا قالفا؟ كـت كظـ أهنا حال فؼيال كؿققيز كـيت ككصيقر أكيف مػعيقل بيف فؼيال مػعيقل 

ٕجؾف، يذه كؾفا إشؽآت طـدك كحكياج أن ككلميؾ فقفيا، لؿياذا قيال يـيا ٓ محيؾ لإلطيراب، 

فذه إمقر يعـل يل الكل ككبع الخؾيؾ واليـؼص اليذي طـيدك وكسيده شيقما فشيقما ميع الققيت ف

 كجد أكؽ سددت يذه الثغقر والخؾؾ الذي طـدك شقما فشقما ويحكاج إلك وقت.

وأيضا أخقرا مـ إمقر الكل كعقـؽ ل ذلؽ، أن كطبؼ ذلؽ ل كالمؽ، ما اسيكطعت ميثال 

مثال ككابا كؼرأه بصقت مركػع وكحاول وأكت كؼيرأ كضيبط  ككؽؾؿ بالعربقة مع زمال ؽ أو كلخذ

كلن كلخذ مثال ككابا وقؾيؿ رصياص وكؼيرأ وكضيبط بسيرطة، كضيبط بسيرطة  يؿ بعيديا كراجيع 

وكـظر يؾ ضبطؽ صحق  أو غقير صيحق  ييذا يحكياج كلميؾ ييؾ ييذه مرفقطية كؿيا ضيبطفا 

ل أن كجعيؾ ليؽ دربية بالضؿ أو ٓ، يؾ يل مـصقبة كؿا ضبطفا بالـصيب أو ٓ فككلميؾ كحياو

ومفارة بسرطة ككلمؾ ل كؾ كؾؿة ٕن الؾغة قا ؿة طؾك أسالقب، ففذه إسالقب مكغذية طـيدك 

سكجؾب طؾك أفؽارك دون كػؽقر صقيؾ، كؿيا كاكيت العيرب كػعيؾ ل زميـ السيابؼة يسيؿعقن 

ؿية الؽالم الػصق  فقخزكقن الؾغة طـديؿ  ؿ يؼقسقن طؾقفا بعد ذليؽ، وٓ يكيلمؾقن ل كيؾ كؾ

 ول كؾ شلء يؼقلقكف.

فبذلؽ بنذن اهلل سكسكػقد كثقرا ول الؿؼابؾ يحكياج أن كحياول ميا اسيكطعت أن كؼؾيؾ ميـ 

آسكؿاع لؾحـ، اسكؿاع الؽالم إطجؿل، اسكؿاع الؽالم العيامل وخاصية إشيعار العامقية 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صيالب وحػظفا ويذه مصقبة كػسد السرقة العربقة كثقرا، وما يصيؾ  ييا إخيقان أن صاليب ميـ 

العؾؿ أن يرسب ل الثاكقية والجامعة  ؿ يذيب يلخذ ييذه إشيعار العامقية ييذه إشيعار دي 

فمة معقـة مـ الـاس، فمة مكعؾؿة وفمة طؾؿاء ويؿؽـ أن أما أن كـكشر بقـ صالب العؾؿ وصيالب 

الؿدارس ما فا دة العؾيؿ؟ ييدرس العؾيؿ  يؿ بعيد ذليؽ يعيقد يؽكيب بالعامقية ويشيعر بالعامقية 

ػظ بالعامقة كؾ يذا ٓ يصؾ  يػسد سقبعديؿ طـ الؾغة ومـ  ؿ يبكعدون طـ ففيؿ الؼيرآن ويح

 والسـة.

 يـاك ل سمال؟ اسؿ الحساب ل كقكقر الؿػكل الؾغقي. 

 واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.

 

 

 

 


